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श्रीकृष्णाय नमः । 

"इह 6.2 ---- 

अथेतत् किख श्रीवलमाचाथविरचिते ब्रह्मसूत्राणुमाष्ये;गो- 
स्वामिध्रीषुरुपोत्तमजीमहाराजविरचितप्रकाशाख्यव्यास्प्रासहितं सं- 
सुद्र प्रकाशित वरीवतति। तत्र भरदलभाचायःः पूचपुरुपपरम्परातः 
स्वयश्च वहुसोमयाजिनस्ीट ्रवेल्नारीक्ञावीय-खम्भंपाटीवार-श्यु- 
पनामवतः श्रीटक्षणभट्रदक्षनस्य सूनुतया, पञ्चात्रराद धिकपश्चद्- 
शदाततमे २५३५ विक्रमार्थीयन्मर पूर्णिमान्तगणनया माधवरृष्णेका- 
दृदयाम् आविभूनाः। 

धीपुस्पात्तमचर्णास्त श्रीवह्टभाचायास्मजगोस्वामिश्चीश्री- 
सिट्लनायदीकितस्नुपु तानीर्याकरश्वावालष्कष्णजीतः पुरुपगणनया 
पञ्चम संख्यां भूषयन्तः प्रोद्भूताः। 

तन्न श्रीवललमाचायश्ुद्धाद्वेनसम्प्रदायस्य मुटभूतोऽय माष्य- 
ग्रः ¦ < च शुद्धटिखितश्रुस्तक्रतः संशाध्य समुद्रि 

माष्यप्रकाशस्तु अयन्त दुचभः । स च श्रीवलभाचायकुल- 
कमठदिवाकर---वीधीमुक्रनदसय--ध्रीगापालटाट्थरमुसेवाप्रयीण- 
श्रीम्मभुचरणगोस्वामिध्रीचिटनाथदीक्षिनतनूजनुः-धीमहाराज- 
गोस्वामि-श्रीयदुनाथर्जीवेशावनंस-पठग्रदतिटकितकाश्चीवास्तव्य- 
गोस्वामश्रगिरिथरजामदहाराजेः श्रारामरृप्णभट्ाय वितीणे शस्त 
प्तकं समवटम्य भ्रकारितः। 

° अत्र संभुद्रणे निरुक्तपुस्तक्राधारेण टसितं सकलप्राचीन- 
दुष्भग्रन्थसम्पादनशीट- श्रीयुतगान्ददासमहाशयसकाश्ादपरं 
प्रकाशषुम्तकमानीय संमलनाय मन्निकटे स्यापितवतो नानाविध- 
द् दनप्रकाश्रनपरायणश्रीयुतहस्दिसगुत्राभिधमदहाशयम्य प्रोत्साह- 
ननग्यथामति संशाधतवानस्मि प्रन्थरजल्लदयम् । तत्र मल्रमाद्- 
जातानां स्खलितानां क्षमापन सन्तो मया प्रार्थनीया पवेल्यद 
विस्तरतः॥ „| ०  , 

सद्पक्षपानिने दसा नून नार्काकव्रह्टलाः ॥ 
शणं गृहीत, मा दपि मारक्रवित्रकिनः ॥ १॥ 

रत्नगापाटभहटः । 





वनारपसंस्छतसीरीजनान्नी बाराणतेयर्सरटतपुसाकावली । 

ध्यं पुस्तकावी खरंडशो मुदिता मधति । अथां संस्कृतमाषा- 
निबद्धा बहवः प्राधीना बुलेमा उच्मो्तमाः केषिदङ्धरमाषानुषा- 
सहिताश्च प्रन्था मुद्रिता भवन्ति । तांश्च प्रन्थान् कारिकराजकी- 
धसंस्छृतपाठशालीयपण्डिता अन्ये 4पि विद्वांस! शोधयन्ति । यैग्रौ- 
कमहा्येरियं पुस्तकावला नियमेनाविच्छेदेन संग्राह्या वैष्तदे- 
कैकस्य खण्डस्य ॥. भ्यं प्रापणव्ययश्च = देयः । अन्यैमे- 
हाशये्यैः कानिचित् सण्डानि संग्राह्याणि तैश्च प्रत्येकं खण्डानां 
१८ मूर्यं प्रापणम्ययश्च =८ देय दति ॥ 

तत्र मुद्रिता प्रन्था;। 
मि्चान्ततत्वषिवेकः खण्डानि ५ ५ 9 
 अथेसङ्ग्रह अंग्रजीमाषायुवाद् सदिः १ ° 
तन्त्रवासिंकम् खण्डानि १३ १३ ° 
कात्यायनमहर्श्प्रणीतं शुङ्कयजुःधातिशास्यम समाप्यं ख० ६६ ° 
सांख्यकारिका चन्द्रिकाटीकागोडपादमाभ्यसहिवा १ ° 
वाक्यपदीयम् सण्डानि ५ ( प्रथममागः प्रथमदितीयकाण्डे 
पुण्यराजटीकासदित खण्ड ३ । दितीयमागः ठृतीयाका- 
ण्डम् हेलाराजरीक्षासदहित खण्ड २) । 
रसगङ्गाधरः खण्डानि र ९ 
परिभाषादृत्तिः खण्डे २ २ 9 
वैदरोपिकदशेनं किरणावलीदीकासवलितप्रशस्तपादुप्रणीत- , 
भाष्थसहितम् खण्ड २ २ 9 
रिक्षासङ्ग्रहः खण्डानि ५ ५ 9 
नेष्कम्थसिद्धिः सण्डानि ४ ४ 9 
्रहर््िकाध्यायन्रणीतं शुङ्कयजुर्सर्वायुक्रमसूत्रम समाभ्यम् ३ ° 
कऋग्वेदीयदौनकप्रातिशास्यं सभाष्यम् खण्डानि ४ . ४ ° 
(इृहत्) वैयाकरणभूषणम पद्ाथेदीपिकासहितम् सण्डानि४ ४ ° 
त्रिवरणेपन्यासः सटीकवाक्ष्यसुधासदहितः खण्डे २ २ 9 

तरखदीपनम् ( पञचपादिकाविवरणस्य व्यास्यानम ) क्ष०८ ८ ° 

वेदान्तदीपः (भीमगवदामानुजञाचायेषिरचितः) खण्डानि ३ ३ ° 
् दृएरीका खण्डानि ४ ४ 



पालञ्जलदरानम।भ्ीरामानिन्वयतिहृतमनिप्रमाऽ!स्यशसि त १ 
व्याकरणनरिताक्षरा । भमदश्नभद्प्रणीता खण्डानि १० १० 
तमङ्ग । व्यङ्गपाथकोमुधा प्रकाशेन च सहिता लऽ ३। 
भशुषिक्षारः भ्याख्यासदितः.भीमदप्पयदक्षितषत उपक्रमप- 
शाक्रप्रसहिनः खणड २ २ 
धोधसारो नरहरिः तच्छिष्यदिषाकरछृतरीकया सम स० ११ 
ब्रह्मतुत्रहीपिका भीमच्छङरानन्द भगवद्रचिता खण्डेर २ 

देवषटकामघनुः म्यात् प्राचानस्यातिषग्रन्थः सण्डानि३े ३ 
ओमकृणुमाप्यम् । भीभ्रीषहलमाच्ायतिरचितम् । 
गोस्थाम्िश्वीपुररे समज म्रहारार्जावरचितमाप्यप्रकाशास्य- 
ग्याश्य। समतम् खण्डानि १५ १५ 
तस्वरेखरः । भीमगवलकाचायप्रणीतः। तथा-नत्वन्रयचुटुक- 
सप्रहः | कुमारषदान्ताचार्यध्ीमदरदगुरुषिरशितः। १ 
ओमाप्यवार्तिकम् । भीमद्रामानुजाचयेषिशिषटद्रितसिदधाम्तप्र 
तिषपाद्नपरम् । १ 

व्रनभूष्रण दास भौन कम्पनो 
खाद्नीचोक फे उत्तर नर सडक बनारस 

9 



ध्गोषीजनवह्छभाय नमः। 

अथ श्रीमदणुभाष्यम् । 
्ीश्रीवह्वभाचायविरचितम् । 

गास्वामिश्रीपुरुषोततमजीमहाराजमिरचित- 
भाष्यपक्षाश्चाखूयन्याख्यासमेतम् | 

~~~ ट वद् $ ---~-----* 

आरृभ्णाय नमः॥ सङ्गीतं शरुतिमुदभि्तशविकां षागाद्यतीतं वितां 
दूरं साधनसम्यकं निरप्रिस्नेहैः सुखाप वृतः ॥ 
रासोलासवदोवद व्रजवधूवुन्दे वसन्तं सदा 
दासक शरदं मुका परतरं भीङष्णादेषं धय ॥ १॥ 
मन्दान् वीक्ष्य जनान् विभुः श्रुतिगणं ष्यस्याऽथ कारुण्यतः 
सीधदरदिहिताय भारनमुखेनेकत्वा त्थ पुनः॥ 
बुद्धि शोधयितुं चकार सुध्दा थो ब्रह्मसुत्रात्मकषं 
वेद न्त थेविकासकादूभुतपदं शाखं गुरीरुञ्ञ्वलम् ॥ २॥ 
पवं सवहिनं चरक्नपि यव्।भखधत्तद्। नासत् 
तत्रो पायमवेल्य सेक्रहतये दष्ट समाधौ हरिम् ॥ 
भीमद्धागत्रतेन संङ्यमहन् भक्तप्रचारोदचयत- 
स्तं कृष्णं मुनिमानमप्न सततं ज्ञानात्रनारं हरेः ॥ ३॥ 
सगदो खमन समस्य तरिधये यं ब्रह्मवादं जमौ 
कोन्तेयोद त्रयोः प्रकाद्य च पुनर्भेदान्तसारं हरिः ॥ 
तं व्यास णयुगोचरे प्रथयितुं यैमौष्यमाभा वतं 
तानाचै।यवराश्नमामि करुणान् धीवह्वभास्यान् परभून् ॥४॥ 

` भीवलयमप्रतिनि्धि तेजारारि दयासवम् ॥ 
गुणातीत एुणनिधि श्ीगोपीनाथमाध्रये ॥ ५॥ 
 भीविषर दपदाम्जगल चन््ररुचः सद्ा ॥ 



र सरके अशुभाष्य । 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ 9 ॥ 

इदमत्र विचा्ते । वेदान्तानां विचार आरम्भणीयो नवेति । 

भलङकवन्तु मत्लान्तं मायावाद्नमोहराः ॥ ६ ॥ 

तत्पुत्रान् सह सुनु भानजगुरून् न्ररृष्या चन्द्राहयान् ॥ 

भक्तया नौर पिनामहं यवुपति तातं च पीताम्बरम् ॥ 
न्दे च ब्रज्ञराजमन्वयमणि यद्राचष। मादणे- 
$प्यासीन्मूर्धि कृपापरः भ्रभुवरः श्रीबालरृष्णः खयम् ॥ ७ ॥ 
धीवल्यभाचायैपदाम्बुजञते भक्तया मुदाऽन्तद्दि सानवेंद्य ॥ 
भाप्यप्रकाङो प्रयतेऽतिदरीनो नःस।धनस्तत्करुणावलेन ॥ ८ ॥ 
यआचायवाचः प्रणमामि माप्यसु्ोधनीसा इतराश्च यस्ताः ॥ 

मत्खन्त आगत्य कृतः प्टुनास्ता मदीयत्रा चां रचयन्त्वल ङ्कातम्॥९॥ 
अथ खालौकिकानुभावप्रकटनहशयैस्य भगवत आश्नया तद् 

धभाविभूताः शीमदाचार्यास्तस्याजु मात्रस्य सववेदान्ततास्ययगोचर- 
त्वक्ञापनाय वेदाथतामरसनरशोभगवतो बादरायणस्य सूघ्राण स्वाः 
करिष्यमाणः, ' सूत्रार्थो वण्यन यत वाक्यः सूत्रानुसारिभिः । खपर- 
दानि च वण्यन्ते भाष्ये भाष्यविशो विवुरिनि ' माष्यलक्षणात सु- 
ज्ञापन्यास प्वानुसरणसिद्धः खटर्नरादित पव भाष्यत्वाय सूत्रीया- 
थकाद्दनैव मङ्लसिदश्च सूत्रमेवाद्रौ पठन्ति # अथातो ब्रह्माजज्ञा- 
सेति # नच मङ्कलाचरणान्नराद् हानाच्छिषएठाच्रारव्रिरोधः शङ्कुनी उः। 
महामाष्यगोगमाष्ययोग्रन्थकङ्कृतस्याथक्चाह्लातिरिक्तस्य मङ्लस्याः 
द दानन, शाबरभाष्य च ‹ अयाता धमजिक्षासा ' शनि सू्रमवोपन्य- 
स्य भाष्यारञ्मदशनन च वराधाभावादिति । अस्यारम्भसुत्रत्वाद्- 
च धिकारविषयसम्बन्धप्रयोजननिङूपणद्वारा राद्ञारम्भः समध- 
नीयः । दाद्प्रत्रर्याचश्यकत्वहंतुरूषा सङ्कतिश्च निरूपणीय । ग~ ` 
न्यथा व्रक्षावस्ृत्यभावन शाखवेयथ्यै स्यात् । शाखस्य वेधत्माप 
चिच्चारणीयमर । अन्यथा वेदन्तानुपयुक्तत्वं, प्रमणिकानिद्रणीयत्षे 
च स्यात् । तदिदं सवै हदि कत्वा भगवना धीवादरायणाचयेणेद्- 

भधिकरणरूपं सूत्र प्रणीयते, न तु व्ह्मषिचारप्रत्ञामीत्रमत्र क्रिय 
त ध्याद्रायनाहुः # इद् मद्यादि # 



१ अध्याये १ षदः । ट 

विषयो विशवश्चुत्र पूवेपक्षस्तधोत्तरम । सङ्गतिधति पञ्चाङ्गं 
दासेऽधिकरगं स्मृनम' इतिं लक्षणाद् विषय'दिपञ्चकधदितं वाक्य- 
मधिकरणम् । तेनास्मिन् सूत्र, इदं वक्ष्यमाणं बुद्धिं विचागेते। 
अभ्रिमसूभ्रेषु वेदान्तानां विचारणीयत्वादुपोद्धानेन चिष्यत इत्यथैः! 
विप्रयादिक माहुः # वेदान्तानामित्यादि + नन्त्रायं विषयाथुपन्या- 
सो न युक्तः । असतौश्रत्वात् । किन्तु, ब्रह्मजिज्ञासा कायौ न वा ? बरह्म 
जिज्ञास्यं न वा ? ह्येवं सूत्रानुसरणाद् युर ईति चेन्न । तथोपन्या- 
स, तपसा ब्रह्म विजिक्ञासखेतिश्चत्या तपस वोपदेशात् ताहाय 
व्यासपादेः किमिति वेद् न्तवाक्षयानि विचागन्ते, तपः कुना नोपहि- 
दयन इत्याराङु स्वात् श्ुत'वह्द्धत्वं च भायात् । एवमुपन्यासे त्व- 
धीतव्रेदस्य, वेदान्तविज्ञानसु्निश्विताया हतिश्रुतिस्फुरण।दस्यां च श्रु- 
तात्रथनिश्चयं प्रति वेदान्तविक्षानस्य हेतुनाकथनात् तस्व च विचार- 
साध्यत्वात् ततस्फूत्याशङ्कानुदयाद् युक्त हति । 

किञ्च । जिकशासापदेस्य च योगकाथ पव प्रायः प्रसिद्ध शति 
ब्रह्म्चनेच्छा कदु न वा, ब्रह्म ज्नेच्छाविष्यं कायं न वेति प्रथभ- 
ती बोधे, तनस्तावन्मात्रस्यापुरप्राथ॑त्वात् नत्रानुपपत्तौ भातायां पञ्च. 
ठ् पचार लक्षयित्वा ततत्तत्कनेव्यत्वादिकः विचा्म् । तदपि वदा- 
गौरेव वक्ष्यमाणरीत्या विचायेम् । अन्ययाऽऽकस्मिकता स्यात् । अत 
आवदयकः्व।पि युक्तः । 
, कफिञ। भ्यासप्रृसिवीजबोधनाथेत्वेनापि युक्तः । तथाहि । 
प्रथवैसकन्धे चतुधाध्याये ' वापर समनुप्राप्त ' इत्यारभ्य, ' एवं प्रब- 
नश्य सद्ा भूतानां श्रयल्तिशछ्िज्ाः ! ' इत्यन्तन सर्वेषां ध्रयोभ्य प्रब- 
तिञ्यासचरणान।मुक्ता । पञ्चमे च, जिक्ञाक्ततमधीतं च यत्तद् ब्रह्म 
सनातनमिति नारदेन ब्रह्मवि चारान्तायाः हतत्तथान्वं बोधितम् । त- 
थाच क्ञानविधिनार्थक्ञानाय परबृत्तानपि यद्रा जैमिनीयादिद निरेक 
दे क्ीयविशुदध्चानवतो दृष्टवा स्तदा मारतकरणास्रमन्र प्रदृ्तेः। वेदा- 

धनिश्चयो वेदन्ताभ्रेनिश्चयं विना न मविष्यतीति। अत रवात्रप्र 
बेदरान्तवाकषयैरेव ब्रह्मवि जारद् शनम् । बरह्मणः सववेदारयत्वस्यप्रे सूतरे- 
धु चयधप्यत्व्राश्चं । तदथ वदान्ताखारवरदयकत्वमव्द्य सधनयम्। 

तेन त्र देत्वाकाङ्कोरकरामात् । अतत्तदषुपेदृघाततया$ं विचारोऽपि 
' शेप्षष्ठ्न्तम्रह्मपदादेवे शोध्यत ईति सोत्रत्राद् युक्त इति। 



् सप्रकाये अणुभाष्ये | 

कि तात् प्रम् । नारम्भणीय इरि । कुतः । 

` साङ्गोऽभ्ययस्तथा बेयो वेदः शब्दा बोधकाः । 

निःसन्दिरषं तदथा श्च लोकवद् व्याढृतेः स्फुटाः ॥ 
६७, 1 [ ^ १. | 

सत्र विषयो नामापाननः प्रतिपन्नः सम्द्ग्धि ऽथः | ताहदाश्ात्र 
देषूान्तत्रिारो न तु वेद्ान्ताः। तेषामाप्रमसूतरेषु विचायंत्वात्। विश्य; 
संशयः । पकध्मिकिविरुख कोटिद्यावगाहि शानम् । तदाकारा, 
आरम्भणीयो न वलयननोक्तः । पूवेपक्षः प्रतिषादिमतम् । तदाहुः # 
लारम्मणीयकति । तत्र पृच्छनि कुतइति । वेकरान्तविक्षनसुनिधि- 
ताथोदतिश्चुनावथनिश्चयं प्रति वेदान्तविज्ञानस्य हेतुनावोधमाद् विचारं 

विना च तद् सम्भवात् स आवरक्यक इति कुनो नत्युच्यत शत्यथेः। 
धवं प्रच प्रतिधादी अनारम्भणीयतामुपपादयन् गृह्णाति # स्बाङ्कक इ~ 
ह्यदि । अयमथः । वेदान्तविचरश्यारम्मशीयत्यं वदता सिदःन्तिना 
विधिप्रयुक्तयाऽश्रम्मशीयत्वं वक्तव्यम् । तन्न तरिचःर प्रल्यक्षत्रिधेरष्- 
चनात् कथित् कुनश्िद् वेधत्वं साधनीयम् । ततश्च कमंदिविधि- 
$यस्तरिषिद्धप्तम्भव।दभ्ययनादि विधिभ्यः साधनीयम् । तत्र, खा- 
ध्यायाऽप्यनव्य इत्येकः । अषटष ब्राह्यशामुपनयीतं तमध्वापयेदिष्य- 
परः । खाङ्को वेषो ध्ययो जेयञ्चल्यन्यः । पते रयः पृवेकाण्डथयाः | 
नोद्य इत्यादि रन्तर्क।गडख्यश्चनरः । 

तत्र मादास्तात्रदषं मन्यन्ते । अध्ययनधिपेरक्लरग्रहणमात्रष- 
यवसनिशशष्टकरपनापन्तेरथेक्चानरूपदषटकलौ यतेव युक्ता । न च विमतं 
चद् ष्ययनमथ॑क्ञानदेतुरध्ययनत्वाद् भारनाध्ययनवदिस्वनुमनिनाध्य- 
यनस्य खाध्यायसंस्कारद्वाराऽचन्ञानहेतुत्वप्रात्तने ताषन्पयन्तं विधि. 
व्यापारो युक्त इति वाच्यम् । त्रिमतं वेदाध्ययनं न। थह नहेतु्चदाध्य- 
यनर्वाद्ाधुनिकाध्ययनव हिति प्रत्यनुमानन तद्बाधात् । न चलोकषे- 
इव गततसामथ्यानां शब्दानां वेदेऽपि बोधक्वाछिखिनपाठादहिनाऽप्य- 
थल्लानसम्मवाद्चाथवलादेव तम्प्रततेरथज्ञानांशे तस्यापूवेविधित्वाभा- 
धान्न तत्पयेन्तं विधिभ्यापारो युज्यत इति वाच्यम् ।.अरेन्रानांशे- 
$स्य निथर्मावधित्वाङ्ककारात् । न च यथाऽवधान॑निष्पननैरव तण्डु- 
लेगररे(एणमासा पूवस दने पेपणािनिष्पननेस्तथाऽष्ययनावगतेनेवा- 
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यन क्त्वपू्सिदिनतु प्रकारान्तरावरगेनेति फले नियमविधि 
न युक्तम, अनारस्याधी तन्वन भुत्याधमवेन च क्रत्वथनाया अश्र 
कयवथनत्ादिति वार्यम् । वेद्रिकरडानां श्रिटक्षणत्वेन पृवाक्त- 
रीत्या सम्यगथेक्चानामाव गृहस्याव्रनां द्रव्याद्वियज्ञासद्धः सवधम. 

लोप्रसङ्कात्। अतः पूरवोकतदूषणेनापूतंविधित्वनियम विधित्वयोरश- 
कय चनत५ऽपि, वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीनेत्यादवाकवेषु दितीयानिद- 
छेन तेषां संस्कायत्धावगमात सस्कारस्य ख कायन्तरय)ग्यतास. 
ऽ्पादनरूपत्वा वु पनयनसस्छनानां चरैव्णिकानां कायोन्तरापेक्षत्यने 
तस्सक्ञिधिपरितस्याप्ययनस्य लानिगरिष्टकवंकतया कशरपक्षत्येन प 
रस्पराकाटुसक्षि्रियोगयत्वेलवर्णिकानां यश्रूपकायौन्तराधिकार- 
नियमा यत्वस्याष्यनविधो सखन सम्मव्रात् । पवञ्चाधानाप्निहोत्रारि- 
विधयस्मेव्भिंकेषु विद्धन्ु सत्सु सानवाधिकुवंन्ति । अन्यथा चतुध॑ - 
देरप्याक्षिपेरन् । सोऽयमधिक्कारो क्ष्यमराणऽपश्ुद्राधिकरणेऽध्ययन- 
विधिप्रसादलभ्य पव्यभध्ययनतरिधिरथेह्ञानप्यव्रस्यीति। 

प्रामाकरास्तु, 'सम्माननोःसञ्जनाच। यकरण नभूतिविगणन- 
ध्ययेषु निय' त्याच येकरणे विदितेनापनयीतस्यात्मनपद नो पनयनङ्- 
प्य माणवकसस्कारस्याचायत्वसि दि प्रयोजनताप्रह्ययेऽपि, 'उपनी- 
यतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् दविजः । सकतपं सरहस्यं अ तमा- 
खाय प्रचक्षत इति स्मरन क्तवाप्र्ययेनोपनयनस्याध्यापनाङ्कनाप्रनी- 

तप्तत् कथमध्यापनस्यापकरातीत्यपेश्षायां, शिष्यमिति, तमध्यापये- 
श्नि च द्वितीयोककमत्वालङ्कावु पनेयाससिद्धारति निश्चीयते । उप 
नीतोऽपि नाकिञित्कराऽङ्मिनि नदृऽपापार पेक्षाया घाकयान्तर उप- 
नयनं प्रक्रम्य विहितं वेदहाध्ययनमव्राध्यापनःपकारकत्वादुपर्नतव्या- 
परतया $ध्यत्रसीयत । नदेवं ख। ्ृपुपनयने प्रयुञ्जानोऽध्यापनावधि- 
स्नदह्रेणाध्ययनं प्रयुङूकतं । तनश्चाध्ययनसयापि प्रयोजने विवाये- 

` भणे खममवेनत्तरनान्तरङुस्य व थैह्धानमेव तथात्मेन निश्चीयने, न 

त्वाचायत्वसि{दिबेहिरङत्वात । न च प्रथमावगनत्वनाश्चायंन्वसदडि- 
रेवाध्पयनप्रयोजनं, न तु पश्चाद्वगनमथंक्ञानमिति काच्यम् । तत्त. 
दि विनफप्यण्यश्चनानुष्ठानसम्भवेन प्रथमं तद्नवगमात् । न च श- 
दद दवयतो. नियोगं पर प्रयोजनमल्विति वाच्यम् । अर्थन्ञानस्यापि 

"प्रतीयमानत्वेन द्यागायोनात् । नचेवमध्ययनस्पायद्धनाधरवेऽध्ययन- 



& सप्रकाशे अणुधराष्ये | 

विधिनेवार्भक्ञानप्रा्िः किमिति नाद्रियत द्रि शाम् । अध्ययन- 
विधराधक्ारश्चन्यन्वाद् चायक्रणविधिप्रयुक्तयाप्यान्मलामानङ्ीक्रारे 

विश्वजिदाद्त्रान्नयोञयकदपनापत्तः । अनोऽध्यापनर्राधप्रयुक्तमवा- 
ध्य यनमथंज्ञानं च, नाध्ययनविधि्रयुक्तमित्याहुः। 

एवं मीमां सक्षमतद्वयेऽप्यथक्षानस्य वेधत्वात् तदाक्षिप्तविषव।- 
रस्यापि बेधत्वम् । 

रामाचुनानागस्तु, अध्ययनविधिना खाध्यायाख्यस्य वेद 
स्याक्षरररप्रहणं तिध्वीयने | तत्रनिकने्यनाकाद्ुयामध्यापनविधि- 
ना, ' भ्रावण्यां प्रीष्टपचां वा उपाकृत्य यथावि । युक्तश्छन्दास्य- 
धयत मासान् 1वप्राऽवपञ्चमतन् रत्यादि मश्चपाक्षतानन वधाय 

न्त । ननाचार्योच्चारणानूच्चारणरूपमध्य वनमक्षररारिग्रहणफलकक- 
मित्यवचगम्यने । तच्च चतुत्रगफलस्य विधिवाक्ये कमेन्त्रेन बोधितं. 
स्य स।ध्यायत्य कायं न्तरयोग्यत। सम्पा द नरूपः स्वस्कारः । तेनाध्य- 
यनविधिरक्षस्त्रहणमावत्रपयवसायो । अध्ययनगृहीत च खभा्रदे. 
चाथव्रोधक्मिति ख'ध्यायस्यापि नथात्वात तब्राछ्राननोऽवमभ्यमाना- 
नामथोानां स्वङ्पप्रकारविदोपनिणयाय वेदतराक्यविचाररूपमीर्मास।- 
दयश्रवगोऽधीनवेदः पुरुषः स्वन पव प्रवनेते । नत्र कमस््ररूपनिरूष्णे 
तत्रामल्पाखरफलन्ते दद्ाऽध्ययनगुहीतख्ाध्यायेकदशो पनिषद्धाक्येषु 
चा ऽमूनत्वरूपानन्नस्िरफलापानप्रतीनेस्नन्निणयकककवेद्ान्तावचा- 
ररूपथारारकमीमांसायामाधकरः नील्याहुः । ॥ 

कावस्तु, अध्ययनविपेरक्षरग्रहणमात्रपरत्वमङीङलयाध्ययंनेना- 
ऽऽपाननोऽथप्रनीनेस्तद मु ब्रह्मस्थुन्योपसनभूनज्यानिष्ठोमादिकिधाय- 

कानां सुक्षोपासनभूनदहरादिविदच्ाविध्रायकनां चतरेनरविरोधा- 
भासं पददरस्ताद्वच्ार पुरुप्राथाकाद्ी पुरूषः खयमव पत्रततेऽता ना- 
निब्रन्धनो चिच्रार दत्य!ह् । 

भास्कराचायस्तु खाध्यायविपरेरथाववोधपयव्रसिनत्वेऽपि 
बह्मज्ञानं ननाक्षप्तुं न शक्यम । यज्ञेन दानेनेति, दान्तो दान्त उपरत- 
स्तातश्षुः धद्धाच्रिता भूत्वा आत्मन्यवाटमानं पशयदिति श्चुत्या ब्रह्म 
क नस्यापायान्नरसापक्षत्वात् । कमोवक्रोधनमम्थेषु पुरुषष्वरध्यथन- 
परध: हइताथन्वनोपायान्तराक्षिपाक्षमल्वात् । च्रधणायावपि बहुभिर्यो 
न भ्य इयाद्शरुतेब्रह्मणा दुक्ञंयत्वाश्च । अनो ब्रह्मजिह्स्पन त. 
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कारिता किन्तु भौत्यो सन्त्य, मो ऽन्वेष्व्यः स विजिङ्नसित- 
व्यः, तद्धेननाथस मुरमेवाभिगच्छरिलयादविदान्ताविश्रेकारिता बा- 
स्तवि्याहुः । . 

तत्ाध्यथनविधर्थङ्ञानायत्वकटपनमसङ्गतम् । यृ ये करतुम- 
धीते तेन नेनास्यष्ं भवनीतिवाकयनाक्षरप्रहणसात्रेऽपि फटवोधन 

तदनिहाय फलान्नरकस्पनस्यायुक्तत्वात् । वाक्रयबलेनादषद्धरक. 
स्वस्थाप्यवुष््यात् । तेन तन क्रतध्ययननास्याध्यतुरष्े मनोवारिहतं 
भवतीति दएफखाथत्वस्थापि शकप्व चनत्वाच्च । नच प्रलयक्षबि- 
रोधः। इदानीन्तनाध्ययनस्य भ्यङ्कत्वनाद्र प्रात् । नच उयङ्त्वे माना- 
भाषः। खाध्यायपदस्य वेदे योगरुढ्ध। सुष्टाममन्तादष्यायो यस्येति 
योगस्यापि प्राह्मत्वे देराकालगरशिप्यनिष्ठानां शामनगुणानां पडा- 
याबुष्ठानेषु शङकराहिलयरूपस्य समन्तत्वस्य च प्रहणन खाध्याय 
इति समाख्याया एव तत्र मानत्वात् । नचैवं सत्यर्भ॑ानस्यापि पतिः 
फथं तद् थैत्वकटपनस्या सङ्गतिरिति शङ्यम । तैस्तस्य माणवकायथि- 
कारत्वेनाङ्गीकारात् | वेदस्य गुरमुखाद् ग्रहणदृरा्यां तं प्रति खा. 
ध्यायत्वस्य भावित्वेन तद् नीममावात् । वदमनूच्या$$चार्योऽन्नेवा- 
स्व्िनिमनुशास्ति सव्यं चद् धम चर ख।ध्यायान्ा प्रमद् इति तन्ति 
रीणां शिक्षापनिषच्छररुत्या तथ। निश्चयात्। आधनाग्निदावादि त्रि 
धीना।मपि तन्न॒ तद् पक्षकत्वस्याध्ययनविधिप्रसादेलभ्यत्वोपगमेन 
प्रसादस्य च माणवक सामध्यांमावादमयिन तेषाभप्याक्षिपकतायां 
काण्ठ्य(उच । आशिते चैकपराकषयत्व, जेयश्चतिविध्यन्तरस्यापिं स्रा- 
ह्यध्वात् तद्वलादेवा्थक्ञानमक्ीकाथम् । अन्यथा तद्वेयथ्याश्त । 
अत एव प्राथमिकाध्ययनस्यापि तद् थत्वरमसङ्गतम् । किन्त्वध्यापनैप्र- 
युक्तत्वं यदुक्तं तन्मातं युक्तम् । ज्ञातुर्नियोज्यस्याचायत्वकामिनस्त- 
प्रवभ्विध्रौ सत्वन सिङ्प्रयोगेण च तत्र विधित्वध्यासन्दिग्धत्वाते। 
छृष्यानामावह्यकार्थे प्यनुदा सनात । वयसा जातसखातन््याणां ्रै- 
घर्णिकानामध्थयनस्यावश्यकस्ववोधनेन वाक्षयसथक्यसिद्धेः । एवश्च 
यद्यप्यध्यापनविधावध्यापनमात्नं श्रुतं, तथाप, साङ्गा वेदोऽध्येयो 
हयश्धतिश्चावणाद् गुरणा पाठनऽथोज्ञापने च नदसिद्धया वेय 
वाक्यस्य प्रसक्ते तेक्कारणाय तथाध्यापनमङ्गीकर्णीयम् । आचा्यल- 
क्षणस्दरुतौ वेदस्य सकतपं सर्य चति विराषणाश्च । पव सङ्घ 
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$ध्रीने ज्ञाने च तस्य खाभ्यायः सिद्धति । तदाक्तं फलमपि सम्पद्यत 

इति घाक्यत्रयकनव्राक्रयतयाऽवरस्तीयते । तस्मात प्राथमिकाष्ययनम- 
ध्यापनप्रशुक्तम्, अज्ञानं च प्र्यक्ष्चुतिलक्यमिति माटृपाभाकस्योः 

पूर्वंक्तकट्प्ना अस ङ्गनव । छृत्यप्रत्यययो विध्यथकन्वपक्षऽप्युक्त दव 
प्रकारो युक्तः। अन्था व्रिधिकाण्ठयप्रसङ्कात् । पवश्च रामानुजा- 
चर्यिरध्ययनविघरक्षरप्रहणपयंवसायित्व, खाध्यायस्य च खमावाः 
दय गोधकत्वे यवुक्तं तदप्युक्तदि हेष युक्तम् । नत्न्यथापि । एवमेष 
भास्कराचायेक्ति स्व।ध्यायविघेरथाव्रबोधपयेवस्ितत्वपि बोध्यम् । 
रीवस्तु विचारसार्थक्चयमान्रमाह, न तु शाङ्प्रयोजक्षं कथचन विधि. 
मपीनि तनपतेऽते्रत्वमेवायाति । तन तत्ूहासीनप्रायम । पव॑ वेवा- 
न्तश्यविधावपि धवणपदैन शद्दश्रहणं मननपदेनाक्वोधो $न्वेष्रणि 
जिश।स।पद भयां चेच्छः। विधीयत इति बोद्धव्यम् । नचच्छाया अधि. 
धयत्वम्। तिश्च: खलु एष्रणा पत्रितत्या इति चरके पनञ्जलिनाऽभि- 
धानात्। अतत्त्व जिक्षासस्व नद् ब्रह्मनि विधिरपि तथा । पव ओ- 
शति ये विधय उक्ताः, आस्मेव्येवोपासीन, स म आसति, तमव 
धीरो वि्षाय प्रहा कर्धी ब्राह्मण इति। तेऽपि ईनि पच, न विखाः्। 
ये चापि मध्वाचर्ये्जिडासासूत, आत्माष।ा भरे वष्टभ्यः भोतदयो 
मन्तव्यो निदिध्यासिनष्य (त्युक्तास्तेऽपि सव शान पव पयषष्यन्ति। 

यत्तु शेवः । किमयं भेतष्य शति विधिर्तियमः परसस्या 
धा{। नाद्यः । वशद्न्तिश्चवणं खवष्रयमात्रावगतिसाधनं शाखध्व- 

गारवाद् वैद्या खश्रवणवदिव्यनुमाननापि प्रत्या ऽपूरैत्वामावे 
त्। न द्वितीयः । अकधघातवद् हृषटफटस्यापायान्तरत्याप्राप्त्वात् । >- 
तरः । तथा सति धोतव्या पव वेदान्ता नाध्येय। इति स्याद् । ततश्च 
विचारस्याप्ययोगात् पुरुपाथासम्मवः । पत्रञ्च वेदाध्ययनाद्रिप 
निवत॑तेति महनेव्रानथः स्यान विकहिपतवान् । तनुच्छम् । हेनोः. 

साधारणन्वेनानुमानन।ऽपप्तवपूवैविधित्वस्य स्थिरत्वात् । कथं. 
साधारणतेनि चृ? वेदरन्तश्रवणां न खविप्यावगतिसाधनं शाख- 
श्रवणत्वत सूब्रक्रव्रशावदिष्यषमव्रधेहि | किञ्च, अवणगपदं चदग्रह- 
णमात्रपरं वा, वाक्याथङ्ञानपरं वा । आदे विधितरैयध्यःवस्तिः। 
खाध्यायत्रिधिनव चारिताध्यात् । नचाध्ययननिय्म मात्राय पुनर्वि- 
धानामते बाच्यपर । आचारवरोधात् । अव्णिकाथिकारस्यापि घा- 
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अथेज्ञानाधं बिच्छर प्रारम्भशीयः। तप्य च ब्रह्मस्पतात् 
तञज्ञाने पुरुषार्थो मेतीति न मन्तम्यम् । विचारं षिनापि 
दादेव पाङ्गदयेभतीतेः 

गापत्ेश्च । द्वितीये तु निरावाधं विधित्वम । अन्यथा धाक्यतैयथ्यौप- 
शेरति । | 

अतः पूवैकाण्डगिपेरथैक्ञानमाताथत्वेनो स्तरकाण्डीयस्यापि 
ब्रह्मणश्चमणन्ययेन विशेषाथेतया विचार स्यावैधत्वान्नारम्भणीयः। 
ननु सन्देदामावायाभ्ययनादविधौ परिचार आक्षिप्य हन्यत आह् । 
# दाद्दाश्चेष्यादि # | 

विशेषबोधनाय स्शाक्त विभजते #अथेत्तनेलयादि^# सर्षोऽपि 
प्रयोजनमुदिदय कायमारभे । तत्रास्य विचारस्य प्रयोजनं वेवा्- 
शाने वाऽन्यद् चा। तान्य स्पादशौनाद्, वेद्।न्तधिज्ञानसुनिथिताथौ 
इतिवाक्ष्यवोधितममेवादतेव्यम् । तत्रापि तस्य खतोऽपुरुषाथे 
श्वुत् प्रयोजनान्तरमेष्टव्यम् । तश्च प्रयोजनमनन्तविधमप्येहिकामु- 
प्मिकपुरुषारथेऽन्तभूतत्वात् पुरुषाथेरपम्। तच्च वेदाथेक्ञानेन भव- 
तीति तद्ध परिचार आ!रम्भणीयो, न तु खतःपुरुषाथेत्वात् । केदा- 
थश्च, स्व वेदा यत्पदमामनन्तीति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदा- 
स्िकण्डविषया ब्रह्मात्मविषया इमे, परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष च 
मग्ग प्रियमिदयादिश्वुतिस्सृतिभिन्रह्मरूपः । नच वेदोऽखिखो घमूर 
मिलयादिस्मृतिभि *मरूप इति वाच्यम् । यक्षो बे विष्णुरिति, धर्मौ 
यस्यां मद्ात्मक इति श्निस्मृतिभ्यां धमेस्यापि ब्रह्मरूप्वबोधनावं 
तद्रुरेणेवाथत्वरात्। ब्रह्मणस्तु क्ञानादेव पुरपथसियिः ्रह्मविदाभोति 
परम, आनन्दं ब्रक्ेत्युपक्रम्य, य पवं वेद् प्रतितिष्ठति, भन्नवा अन्नादो 
भत्रति महान् मवति प्रजया प्युभिनरक्षवचेसेन महान् कीत्य । दह- 
रचिद्यायां क्हरपुणडरीकवेदमास्थतस्याकारास्येतदग्रुतमभयमेतट़ 
्रह्ेलत्रेन ब्रह्मन्वसुक्त्वा, पएवंवित् स्वगे लोकमेतीयवधिधेषु वाक्ये 
ष्वेहिकामुष्मिकयुरषाथस्य क्ञानमात्रेणेव ध्रावणात् तात्रतापि पुड- 
धार्थसिद्धेब्ह्य # न मन्तव्यं # न विचायंमिन्यथः। न च भोतभ्य 

र् 
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नचार्ङ्ञानमवि हितम, श्रत्रिचारिताश्च षब्दा नार्थं प्रयाय 
यन्तीति वाच्यम् । ब्ेयश्चेति विधानाव । ' गीती शीघ्री किरः 
कम्पी तथा ्िलितपाटकः। भ्रनयज्ञोऽल्पकरष्ठश्च षडेते पाठ- 
काधमाः ' इति बौधोपलन्धिश्च । शब्दश्चक्ुराव्िन्न सन्विगा- 
यप्रतिपादकः | तदर्थश्च व्याङरणादिना निश्चीयत । यथा को 

[ए 1 

इति विधिना श्रवणं विधाय तदथमननांय भन्तव्य इति विध्यन्तर- 
ह शेनादवकोधसामान्यस्य तद्थत्वेनारक्यत्रचनन्वाद् युक्तिभिरनु- 
चिन्तनमेच्र मननपदार्थो क्क्तव्य शति विचारोऽपि प्राप्त प्ति षा- 
च्यम् । तस्य हारीरपरत्वात् । प्रियत्वलिङ्घेनं तथा निश्चयात् । 
मच वाक्याथः शारीरः परमाःमा वेति सन्दहे छिङ्गादिभिस्तन्नि- 
स्िताथब्राधाथेमेव विचार आक्षिप्य हात चाच्यम् । वेदे साङ्क६।त 

पिरोषणादधीतनिगमनिसक्तव्याकरणस्य विचारं वचिन।पि तैरेव त- 
स्मनम्मवत् । नेषु चुन।नामेत्रदाहनत्व।त्।न च मास्तु ब्राक्याथक्ञानौ- 

घ िचारायेक्षा । पदाथज्ञानाय त्वाचश्यकः । हाद्दानां प्रायक्षाऽ- 
फाथैत्येनने्नरत्तिकत्रेन च कया वृत्या कमभेमनत्र ोधयन्तीनिनि- 
सयामावात, तद थक्षानस्य च वि¡हनत्वेन तद् चिचारांदति शाङ्कनी- 
यम् । अध्यरयत्चत् साङ्स्य ज्ञयत्वत्रि धानेन गुरुमुखादेव पदाथन्ञान- 
स्यापि सिद्धः । नच विध्यभावाद् गुरुणा्थों न वक्तभ्य इति धाद 
कायो । वाक्षयान्तर वाधोपरष्यः । तदिदमुक्तं, भनचार्थत्यादिनि 

नापि सन्देह।भावाय तदपक्चा । शब्दस्य निःसन्द्ग्धाथंबोधकः 
स्वात् । न हि गौरव्युक्ते सखान्तरबो धं मवति । भतोऽनकाथत्वा 
दिसङ्करभर व्याकरणोक्तस््रा्ना सुखन तज्निरासात् । किञ्च। 
लोके परत्यक्षादिसक्रमान्न तथा व्याकरणापेक्षेति वद्धिरुद्धमपि कच 

क्नि्णोयते। अन पव टौकिकक्ाब्दा्थनिणा यकत्वेऽपि न तन्न तषामङ्ुः 
व्वप्रसिद्धिः। वेद् तु तेषामङ्ुस्वस्य राखप्रसिद्धत्वात् प्रमेयस्य चा- 

\न वरि पत्युःकामाय पाति पियो भवरतिं कि तर्हि आन्मन. काष्ठाय वं पियं मवतीतिश्वत्य- 
शै। त्र नन्यर्थः । 
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किक क्पे तथा वेदेऽपि । च च तद्रुद्र निणतव्यप् । भ्रषा- 
माणिकलपमङ्ान् ॥ तस्माद् वेदयेङ्गाना्ं विचारो नारम्भ- 
णायः । 

स्यादतन् । 
न वेदायेह्नमात्राय गिचारः । किन्तु प्रह्य्ञानाय । तस्य 

चापरूपसात् तस्य चात्रिचाव्रच्छन्नसाद् देहातमावदहपती- 
तेस्तदतिर्क्तस्य ब्रह्मयोऽभात्रान्न वेदमात्रादूमम्भावम।गिषय- 
तपतिनानितरतंकं ज्ञानमुत्पद्यते । 

स्यन्ताल"करकेत्येन विचारयादिन)ऽपि तेषामाधयणीयत्वात् तदेतु 
स्येन तेरवाथज्ञनासद्धेः इनमजागलस्तनप्रायेण व्िचारणेति । त- 
शिदिमुक्तं # नचयारिना #। 

अत्रेकदे की स्वमनेन प्रिचारफतेऽयनामुपपादयति # ष्यातरेत- 
रिति # वक्ष्यमाणपरकारेणा विचरस्यारम्भणीयल्वमुपपद्चतामिल्यधै- 
तदाद # न-बेद्र्थेल्यादि # । # तस्येति *# ब्रह्मणः। पटोटपन्रं पित्तघ्नं 

नीडो तत्य कफःपहेत्यादिषु तिदरोपणपात्र्यापि तत्पदेन प्रहणदश्ञ- 
नात् । अयमथः । अनुपपद्यमानत्वान्ास्तु तेदाचंमाप्रसेन ब्रह्म 
शषानाय विच्रारः) परं त्वात्मत्पेन ब्रह्मज्ञानाय विकारो न प्रतिक्षेप्तुं 
द्राक्षयः। नच सन्दिग्धं एव विषये धिचारभ्य प्रवृत्तिरत्मनश्चाहेग्रह्य- 
धो चरत्वेना सन्दिग्धत्वादे बमप्यत्रिचावै त्वमेवेति हाड्यम् । अह्र 
ह्यस्य स्थुलोऽह कदो $हश्वधिरो ऽह गच्छाम्यहं श्वसिम्यहं ,जाना- 
स्यहमिस्यादो देहाचुपाधरिगोचरत्वेन तिपयेत्तत्वात् तेन सन्देदनि- 
शृ्ेरभावात । नच देदाद्रिरोवात्मेति युक्तम् । दे्स्यावश्वामेदषु 
परिणामान्तरद शमेन नश्वरत्वनिश्यात् । अहेविचितरेचे त्वात्म- 
नि, यः कृशः पूतरैस षदाम स्थूल ईति पू्रापरकाटे पेकयरमनिन 
ततर भावात्। नच सरो$हमिनि प्रल्यमिश्वय देषा रान्मत्वं वक्तुं श्- 
कनम् । परतयमिह्ायाः साऽय दी पस्तदिदं जरमितिधव् सज्ञातीयधि- 
पयस्वन पूवापरकालकंतद् क ग्रानिश्चायकतेया तदूत्रिषयन्वात् । पं 
तत्तदिग्द्रियनांशेध्पे जीवनद शनाच्छ्वा सोर स यावि गच्छतः 
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मत्युन देहसभावृ्दपरतीतेः श्रुनेहपचारतापंलं स्पुततव 
ध। करपयिष्यतीति । 

. भवम् । 

प्राणस्यापि क्षानादरदीनिनाचतनस्यतिश्चयाद् धुद्धिमनसोरपि करण- 
शवेन सिदधनया कतत्वनासिडत्वाद् वि्रयपारथंक्यस्य सर्षानुभव- 
साक्षिफकःव।त् सत्रषामिदङ्कारा$ऽस्पदत्वाच्च । नचेदरङ्ारास्पदाना- 
भात्मत्वं युञ्यते । पुरोऽत्रष्यित पत्र विष्ये तथाप्र्ोगदतंनात् । भा- 
स्मनश्च प्रय रिवातिवेद्य वेन नथात्वामावात् । नैवं सिद्ध देहादि 
&यो विवेके सन्दे ह।भावाद् जज्नास्यत्वम् । तस्याविद्यावच्छिननत्वाद् 
विदुषां दाखरपरिपक्षवुद्धीनामषप्वहंप्र्यय विविक्ततत्छङूपस्यागो- 
रत्वात् सुखदुःखादीनां प्रदे ज्िकत्वस्य च।भिमानेन तथा निभ 
थात् तेष्रामपि देहातममावदृदप्रतीनेरिधासम्बन्धरहिनस्य केवद- 
ष्परतमनः प्रययाभावेन दृश्ानान्तर$पि भ्यापकतय। प्रतिपन्नस्य त- 
स्यैव गृहसयेन बृदगात्वेन च तदतिरिक्तस्य ब्रह्मणोऽभाव्राद् विव. 
क्षतत्खरूपश्चानाय विचार भआव्रदयकः । नच वेदूमात्राद् विधिक्ताः 
त्मखरूपविषयासम्भावनाविपरीतमावनानिवतकं क्षनं सिद्धति । 
पर्क्षापेक्षया शाब्दस्य निबेलत्वात् । भरत्युत प्रबलप्रमाणेन देहात्म. 
मव्रहहपनीष्या शाद्पक्षबुद्धिरापे द दोनान्तराभिमानेन विविक्ता- 
त्मस्वङ्पबोधिकायाः श्यतेः कर्पनोपदे दातो पचरिनाथत्वं वा, उपा. 
सनारोषरतया स्तुनित्वं वा करपयिष्यति । सनाऽसतम्मावनाद्यपनयनेनः 
शुनावुरचारारिनिवृच्यथं वद्ाथभूनात्मत्वेन ब्रह्मज्ञानाय विचार भा- 
धद्यक इति । 

पवमुक्तमेकदेशिमनं चोदकः प्रतिक्षिपति # मेवमिति कयः 
युक्तं, न वेदाथक्चानमात्राय विचारः, किन्तु ब्रह्मलञानायति । चत्र ४ 
व शेनान्नरचच्छृरत्युदामीनान्मत्वेन ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः | 
ततश्च देदायेकञनमानुपङ्गिकमिनि तग्र मनीप्तम्, उत वेदार्थभूता- 
त्मन्वन नदथ स इति । तत्रास्तु द शनान्तरेरव सिद्धो, न बिध्रक्िः 
ठप् बीमधिर।हति । दवीयस् तद्ामि वन्न सङ्कच्छत श्यर्थः । 
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अभराकिकरं हि वदाथा न युक्तया प्रतिपधते । 
तपमा बदयुक्तया तु प्रसादात् परमात्मनः ॥ 
न हि घ्वबुद्धा बेदार परिकरप्य तदर्थं त्रिवारः 

छतु शक्यः । 

 उक्तङरूपस्यात्मनो वेदाथत्वामातवे हेतुं कारिकया गृह्णानि #गलौ- 
किक इति #+। द राष्दो देनो । अौकिकन्व,दित्यथः । कि तेनेत्याह # 
भ युक्त्येति # । कथं तहिं नतप्रतिप्तिरि्यत आह # तपसेत्यादि # 
तपोऽनद्रातादिङूपम् । वेदाक्ता युक्तिरदयुक्तिः । ग्यप्रोधफलमाह- 

¦ द्याह रूपा । परमात्मप्रसादे मुख्यं साधनम् । अन्यथा तेषां प्रङ- 
` ति्ाचडयाच्चित्रा वाचः खवन्ति हीनेस्यायनान्यदेव बुद्धयेतेति । 
¦ पते चिमजते #न हीत्यादि #। अयमथः | मवान् हि श्चनीनामनु- 
 पच,रेनथत्ताय द दोनान्नर आलत्मगमकत्वन स्खरतस्याहम्प्रत्ययस्य 
 प्रदेशिक्षप्राहकत्वं प्रददयं तस्याविचाख्यापाध्यवच््दिक्नात्मव्राहक्त्येनः 

 श्रम॑त्वं च प्रदह्यं तेन तन्निश्चयामावात् करत्वमाक्तृत्वाधंशोभ्पि 
¦ तस्य॑ श्र मत्वं साधयितुं चिदेकरसस्यानो क्षानाविषयत्वं च साध 
 यितुमभ्यास्तमाप्यसूचिनां विषयत्वेन जडत्वेन उयाक्षिमङ्गीङृष्येव- 
; माह । गहंवित्तौ प्रकाशमानस्यात्मनो क्ञानान्तर विषयत्वेन जङत्षाप- 
न्ि;। सवरं खपेवित्तिबु प्रकाशाश्रयत्मेन सिदस्यात्मनो घटमष्ं जा 
नाभीत्यैदो विषयत्त्रायोगः | चेतरो प्रामं गच्छनीस्यादरौ क्रियाफलस्य 
सयौगस्योभयनिष्ठत्वरभ्पे प्रमादी परसमवेनक्रियाफनशालिन्थस्थ 
कमेत्वेन खसमवेतक्रियाफरशःलिन आन्नः परत्त्रामावेन आन्मा- 
नमहं जानामीत्यादौ विषयस्यात्मनः कर्मलक्षणानाक्रान्ननया कमै. 
रवायौगः। तसय कतृ मेदा ङ्कारे कमेभूतस्य तस्यानात्मत्वप्रसङ्कः । 
अपक दामानत्व्येव जडत्वेन सखस्मिन्नप्रकादामानतथापि जडन्वा- 
पत्िः। भयुमववलेन कमेकतै वेरोये परि्टते सिदे चामरे प्रका- 
शचाञ्यडङ्पकतत्वैनेव प्रकादात इष्यङ्खोकारे$पि यस्मिन्न्थात्मानौ प्र 

श्रोते तस्थ ज्ञानरूपव्रकाशास्य सयमप्रकारामानतया जडत्वे बि 
पयाप्रकादाकत्धप्रसङ्खः । तस्याप्रकादामानत्वेऽपि निरीय चध्चुरा- 
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दिवत् प्रकारके तत्फनस्ययैतत्फलस्थैव खयस्पकाकानाया भा- 
श्ययतयाऽस्य जडत्वरापत्तिः। पूवक्षानफलस्वैतस्य जडत्पे पतज्ान- 
फलस्यात्रमस्यापि जडन्त्रापत्तिः । परम्परा ङ्गीकरारे ऽनवश्या जगना- 
रध्थाप।त्तश्चन्यतः फकरूपा स।वत् स्लयप्रक'दा।$भयुपतय्या, न तु 
विलीय च्ुरादिव्रत् प्रकाशिका । नतः स्वगप्रकाङान्वस्मैव जन. 
लनत्व्रन तदाश्चयनया प्रकाङ्मानस्यान्मना विष्रयत्वेन जङत्वाप- 

त्तित्तद वस्था । नचाथात्मानौ विना कवन्ायः; संविदः प्रकारा 
भाव्रात् संविद थात्मनां परस्परप्रकापराकत्वमेवेनि परतःप्रकःदा- 
त्वः+व चेननत्तव्रम् । तनश्च सवित्तल्यन्वाक्नान्मनाऽ$पि जइत्वमिन 
शदुधम् । तथा सत्यथस्यापि चननत्वापत्तः । अथ मविद्थोन्मनां ष- 
रस्पर।चिनाभावान्नात्यन्नमेद् इति विगाय्यने, नदा तु संविद् इव 
लगारयि स्वयम्परक्राद्ल्वं सिद्धतनित्यथःत्मनोः संविदनिरकेणानिन- 
च्यत्वात् स।वद्व केवला सिद्धयति, न त्वथात्म्यां सहिता । वस्तु 
तस्तु सव्रदोऽधथसहमकाधप न नयन् । अर्ततानागनस्थके व्याम. 
भचारात् । नचरतत्रामव प्र विषय दनि नाच्यम् । नस्याऽसत्वा- 
त । नच स्रोऽपि स्निनि वाच्यम् । सत्वस्य नि\क्तुमहाक्षयत्वात्। 
मत्रं हि सत्ताख्यसामान्यसमवायो वा, अभक्रियाकारित्वं॑ था प्रका- 
शमःनन्तं वाऽभ्युपेयम् । तत्र नाद्यौ । मत्तायां सत्तासमतायामावेन 
खथ(क्रयाक्ारित्वेऽयक्रियाकारिन्वाम।वन च तयोरसच्चन तद्यागनो- 
ऽप्यमस्वासद्धेः । ससान्नराद्युपगम $नवस्थापानास्च । न वृनीयः। 
मख्मरीचिकादेरपि तोयराद्यान्मना सच्ापानात् । नच मरचिहा- 
दूना ताया्यान्मना भमस्वेऽपि सरूपेण सस्यात् प्रकाशमानत्वं नानु- 
पज्ञापात चाच्पम् । तथापि सत्त्रस्य प्रक्राशमानत्वानतिरिक्तधरममान्तर- 

त्वन प्रकादामानन्वस्य तत्त्रामावत् । अथ मात्रधरमे एव्र सत्त्रम् । 
सभःव.ऽप मात्र पव। मावान्तरमभाक्ास्न्यो न कञथिदूनिरूपारि- 
ति भावस्भव माव्रान्तरत्मनाऽभावरूपत्वाद्विति विभाव्यते । नदापि 
स मावध्रमः को ध्रा । व्यगहारयोग्यत्वामिति चेत् | कोनाम नत्र 
९सयवहूषैरः । आलाप दति चत् । नद्याग्यत्वस्य खपुष्पेऽपि तुस्यत्वा- 
त् । गन।ऽभवरिस्य खपुष्पतुटयत्वनातीनानागनस्थलेऽथवियुक्तंव सं- 
त्रित । पम सहभ्याचानियमे सिद्धे यत्र सहमाघामिमानस्तर्वीव्य्ध- 
सत्ताया पि 1 तथेवालमनो व्वा 
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पकश्वेनाहस्परलयये प्रादे(सिकत्षस्थुरटत्वृदात्वारिना भांसमानस्म 
चन्द्रसद्धाव चन्द्रान्तरतद् मानात् तस्यराप्यानवाच्यत्वम्। तंश्च सनो 
घाधामावरादसंनश्चमानात् स्रासत्वयोरकनत्र विराघन सद्सद्रूप- 
ताया अराक्रयचचनत्वात् सदसदिखक्षणत्वमवर। तथाच स्ति विषय- 
स्न भासमनानां मरुमरीचितोयतुल्त्वात् सौर्देव कवला सती 
सिद्धीति सेवातमा। तस्या अव्रिप्रयत्वेऽपितत्रेव कतृत्वभोक्तृन्वाव्- 
याऽ्रयन्त । भग्रत्यक्ष आका मादिन्यवषदेति। 

तदम्ङनम् । विधयस्त्रेन जडत्वन यापः प्र्यक्षवाधनत्वात् । 
भातनश्चननत्वस्यो भयसं मतत्वात्, तस्य च प्रलयभ्वित्तवेचयनवात्, 
प्रत्यगिवि्तिगो चरन्वन चिष्रयः्वस्य भ्यापक्रनया जडत्वेन प्रिषयत्वेनं 
ष्यात्तरेव प्रन्यक्षसि दत्व्राश्च | नच प्रत्यग्वित्ताश्चदकरसत्माग्रादकनया 
तद(षरयत्यमवेति वार्यम । नन रूप्णाविष्रयत्वभपि प्रतयक्रत्वादिना 
रुपतन्नरेण विषयन्वात् । अन्यथा विष्रयामात्रन तद्धित्तिलोपप्रसङ्का- 
त । सन्मात्रो निलयः शुद्धा भदः सव्यो भुक्ता निरञ्जना विभुगद्धय 
भानन्दः परः प्र्यग्रसः प्रमाभैरतैरत्रगत इति तापनीये प्र्यक्षत् 
स्याप तस्प्रमाणस्वनैव धात्रणाञ्च । नच तत्राहद्ुःरस्पव विषयत्व, 
नाटूमन इति वाच्यम् । न्याग्रादिमत आत्मन एव तथा भानात् । सां 
ख्यरमते च तस्य जडन्बन तस्यां प्रतीतावहनर्वचेतन्वयोः सामा- 
नाधकरण्याभानप्रसङ्कात् । मासमान च सामानाधिकरण्मे तस्या- 
महङुरातेषयताथा निब्त्तत्वात प्रह्यक्त्वनेतराविषयनया पारहयभ्या- 
द्तमितरिषरयत्वस्वेव सद्धः। नचेवं सनिं नरखरूपतयराऽप्यातामानपर- 
सद्कः । स।ध्नान्तरवरे कर्ये तथाऽऽपाद्यितु मशक्यत्वात् । लएकेऽपि 
मणिपरीक्नादौ नथा निर्णत ! अन्यथा सांख्या राख्लनो निद्या 
ऽनिव्यवस्तुविवेकस्याप्यसम्भवे त्वद् मिनविचाराधक्ारस्यासम्मवा- 
पत्तः । अनोऽनच्छतापि प्र्यग्वि्तिवेचत्वमाग्मनोऽङ्ाफायम् । नचैवं 
परनःप्रकरदात्येन जडउत्वापत्तिः। इदानीं तथात्वऽपि, भआश्रात्मा खयं. 
ज्यानिभवनीनिरनेः खश्र पत्र तस्य खवनःप्रकारत्वन जाग्रति व- 
दभवेऽपि भस्मच्छननापिवददोषात् । जाग्रति तथाऽभयुपगमस्यो- 
कश्चुत्पविरदत्वाच्छरौते मन चिन्खरूपन्वे सति खयम्धकाचसंविदा- 
धयत्वस्थेव चतन्तात् तेनैवार्थतीस्यस्य परिहारात् कमेकवीविरो- 
धसयानुभकेरनव परिष्टनत्वार्च । पत्रमाधया्नयिमायेन तिद 
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शात्मसं विकर यरे विषरयत्वेनार्थोऽपि भिन्न पव । ने सस्वस्यानिषो 
छ्यत्त्रात् तदचचोगिनोस्तयारनिवौ च्यत्व शडयम् । सस्वनिं चनस्य तवा- 
ध्यानङय कत्वात् । अन्यथा संविदोऽप्यस्स्वापातात् । प्रकाशाखङ- 
पत्वमेतर सतवमिनिचेतं निद्धमव तिं वद्योगित्वाद्ातनः सस्वम्। 
भसत अश्रयन्वायगात् । नच तत्प्रकाशाखरूप प्वत्मा, नतुत 
द्योगीनि वक्तु युक्तम् । प्रल्यक्स्वस्थ तश्रामानात् । महं जानार्माति, 
कशानव।नह मिद्येत्रमामघमेत्वनेव तस्य भानारच । पत्रे सिद्धे प्रका- 
दामन्नस्यामनः ससे, सिद चानारोपितरूपेण चिषयत्वादभैस्यापि 
सरम् । असत) ऽविषयत्वात् । खपुष्पं परयाम्यनुभवामि प्रल्यमी- 
ष्याद्यप्रल्ययाद् मरचितायाद्रीनां चारोपिनङूपेण विष्रयत्वात् । न 
ष्व।भवे सत्ता्यांभचारः 1 तस्यापि मावत्वात् । अनजुभूयमानप्रनि- 
योगिरूपेणेच तत्राभावस्यह।रात् । अन्यथा निष्प्रति गिकत्वनापि 
तस्य प्रघ्ययापत्तः । नचवं संविद् ऽथो दधविनाभवऽ्थ विना संविद् 
प्रकारात् स्वतःप्रकाररात्वहानिः । दपिवप्तजोरूपत्वस्यव सधिष्ठः 

प्रकाशसख्वरुपत्वद्येव स्वतःप्रकाशापद्ाथत्वात् । अत पवात्मन।$पि 
तथ।त्वात्। नचात्मनो व्यापकत्वेन सवत्र सस्वात् तत्रारोष्यमाणल्व 
श्ारदमरीचिकद्ावारोष्यमाणतोयादरेरिव सस्वदैश्चस्यादाकयवच्न- 
र्वादूसत्वमाखाय प्रतीयमानत्वमात्रेण सद् सद्धिलक्षणत्वमनिवा- 
ख्यत्वं चाघ्ीयन दहत्यपि स।स्प्रनम् । वस्तुपरिच्छद्ाखतुरमेते तरसम- 

य्याद्रीनां स्वेन तेषमव देश्रात्वसिद्धः । नद्नाख्यातुमेते च ब्रह्म- 
कायेत्वाद् ब्रह्मण पव तथात्वसिद्धेः । पवं सिद्धे दहो शरारा्दानां 

सिद्धत्वे तेश्रामाव्मन्यारोपोऽपि सुकरः । अन्यथा सपुष्पादर्वं 
दुष्करः स्यात् । भप्रत्यक्ष आकाशे मारिन्याध्यानवदप्रयक्ष आत्मनि 
दारीरादच्यध्यासोपपादूनमव्यसङ्खनम् । बालनामवकाद्रार्पेण बुड् 

नां षस्तुखरमवेनेव चाकारास्यापि प्र्यक्षत्वात् । अतः कद्पन्छया 
भसङ््नः्वात् तदेषां प्राणानां विक्षनेन वक्ञानमादायति, भोक्ता मोग्यं . 
प्रारेतारं च मन्वेत्यादि श्चतिधिरोधाच्च, न कलृत्वभाक्रतृत्वादरादत 

भरमा । नच स वेदथः । ब्रह्मणो वेदाथत्वात् । किन्तु ख्वुद्धया 
तथा कल्पित इति, न तदै विचारः दाक्ष्यवचनः । तदिदञ्ुक्त, 
हीत्याह । 

अथ सत्यं क्षानमनन्तं ब्रह्म, अस्थुलमर्नगवल्यादिषश्छतिश्यो 
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ब्रह्म पुनयादशं बद्रान्तप्वप्रगतं तादशगेव मन्तम्पम् । 
श्रणुमत्रान्यथाकरस्पनऽपि दोषः स्यात् । .योऽन्यधास 

न्तमातमानमन्यथा प्रतिपद्ते । किं तेनन कृतं पपं चोरणा 
त्मापदारणा ? नेषा तकण पतिरापनया इाच ध्रतश्च। 

नच विरुद्धवाक्यानां श्रवणात् तन्निद्धारिय विचारः। उ 

मयोरपि प्रामागिक्रसपेकत्यनिद्धारस्याङ्क्यलान् । अनिन्तय।- 
ऽनन्तदक्तिमात सवभवनसमयें ब्रह्मणि िरोधाभानाच्च। 

भध्रगत इत वदनि । नत्राह # ब्रह्मवाद # यथा हीदमस्थुरत्वा- 

दिकं बेदान्तषूर्यने, तथा सवकामः सवेगन्धः सयरनः, विरहवतश्च 
छ्ठरुत विभ्बतामुख इन्यादिकमध्यरुच्यत दाति त।इतवमापि मन्तग्े नतु 

निरविश्ेभमात्रम्। न च तत्र स्त्रस्यान्यथाकटपनं युञ्यने । प्रनि्ञा 
दानद । प्रतारकत्वापत्तश्च । नच श्रातुमन्दत्व काश्चद्पाय 

विधय इति तदथ 1कञ्चित्कल्पनऽप्यदापर इति वाच्यम् । तथा सति 
शुच्यभिधतात्मखरूपाज्ञानेन ध्रातु्याऽन्यथा। सन्तमिलिश्रुत्युक्तदोषःप 

प्ते: । तथा वक्तुराप, नेष। तक्णतिश्रोवनिवधानिक्रमदोषा पत्तः । थ- 
तिवरचदात्रापत्तश्च । तद्दुययुक्तम् # अणुमान्रान्यथव्यादि # | ननु 

विरुद्धनाक्यश्रवणे धाना सन्दागध । सन्दह चावदयमानणएम् । भक्न- 
श्रद् धनख सरत्रात्सा चनद्यनानस्मःणन । यस्य स्यन्द 

न ।ताचकत्सस्तानश्चुनश्च । अनम्तान्न कमणः य. नद्भार आवद 

कः। सच विचाराधान इति तदथ स काय पन्त्य आह # नच- 

ह्यादि # विचारः कथं कायः ? किमकनरवाय्रन, च्िव्रोभयसाम- 
ञ्जस्येन । यद्याद्यः पक्चस्तद्ा तदृवाधनायाप्रामाणकत्वं तस्य वक्त 
मर् । तथा क्त्यन्यन्राष् तन्पत श्त्युषपचारानद्रच्यथ यनमानस्या- 

श्र।माणिकत्वाषैस्या इृश्चिकमिय पल।यमानस्य तरिपमा्षीविप्रमुसे 

निपनः¶ अथ द्वितीयस्तदा, परास्य राक्तिवंविधैव श्रयत, स ठहैन।- 
व।नासत्यादिश्चनिभिन्नक्मसामथ्थनेव विराधस्य परहार विचार 

स्य वफ्र्प्रमतानं युक्तया वेदाः सवधा न प्रनिपकलं शास्य 

| \ (> <} (+ 
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अत एषोपनिषरषु तत्तदुपारूयाने बोधाभातरे ओपािकबोषे च 
तपप् एमोपदेशः। नच तपःशब्देन विचारः। तस्प पू्ानाधिक्याव् 
तप एव । नचोपारूयानानां मिथ्यातम् । तथा सति सवतैव 
मिथ्यालं भवेदृष्विशेषाभावात् । न ह्मामाभिकोक्ते विधो ब। 
उपारूयने बा ब्रह्मस्वरूपे वा कस्य चिदपि क्षमो यथ 

इत्यतो वेद्ाथन्ञानायोपायान्तरमेष्टग्यम । तव् पि श्रुलविरुडम् । 
तश्र प्रमाणमाह । # अतत प्वेत्यादि # तैन्तिरीय भगोर्बोधा- 
$भवि वरुणेन तपसा ब्रह्म विजिक्ञासखति, छान्दोग्ये इन्द्रपरजापति- 
संवादे शन्दर स्योपाथिकबोघे प्रजापतिना, वस द्वाभिङ्ातं वीण श्र 
ह्यचधरमिति साधनान्तरस्य नपस पवोपदेराः कृत इत्यथः । ननु तप 

सन्ताप इतिवत्, तप भालोचन इत्यपि धातुरिति तन्निष्पक्नोऽये श- 
८ द्धा विचारार्थक पव मन्तव्यः । तथा सति भरुत्येव विचारस्य प्रात्ति- 
रित्यत आह # नच तप इत्यादि # । # तप प्रेति # तप एव तपः 
श्द्धेनोच्यतं इत्यथः । अये भावरः । विचारो दयकतरवाघेन वा, रह्म 
णः सामयथ्यौदिष्द दीनन वा साधनीयः । न तु श्रोतरि तेन कोऽपि 
विक्ाषः सम्पाद्यः। तथा सति पटिनवेदस्य साधनल्तरधक्णं विना- 

ऽपि विचार वेदाः स्पुरदेवेति पषौनाधिक्षयादुपसदनवैयथ्यौपल्तिः। 
गुरुषाश्षयोत्तरं विचार शवयङ्खाकार गरोः खरत्वापशखिः । उपतदनो- 
शसरमाप तस्यैक्षायोसोपदेरन दयाराहित्पप्राकस्यत्। तपसाऽङीकारे 
तु तेन शिष्ये विदोषाधानादधिकारसम्पत्तौ साङ्कवेद वाक्येभ्य एव 
स्फूर्तिनेख कोऽपि पूष्वोदोष इति तपःशब्दो रूढ पबाहरणीयः । 
तदे तदुक्त, तप एवेति । अन्यथा छान्दोम्यविरोधस्यापरिहार द्यपि 
बोधयितुं सावधारणसुक्तम् । नलु सत्वमुपनिषत्सु तप उपदेक्ष्यते, 
तथाप्युपास्यनेश्ु । न तु क्ञनसाधनत्वेन कापि पृथग् विधीयते । 
उपाख्यानानि तु विद्यास्तुत्यर्थमसदपि बोधयन्तीति, न तदञुरेधे 
निबन्धः कायं इत्यत आह + नचोपेत्यादि # । तथाच अ्वतकेतूपा- 
र्यानध्ययुक्तीनां त्रिवृत्करणाद्रीनां च मिध्यान्वं स्यात् । तथाच सर्थो 
बे एवोच्िधतलथः। तश्र हेतुमाह # न हीर्थाद # । सिद्धं यवत 
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खोक | वश्यात् वेदे अक्षरमातरस्याप्यसत्ययेहनिस्वाभावाद् षै 
दिकानां न सन्देशोऽपि । किं पुनविरुद्ाथंकखना । 

मिद्यापु घ तदश्ुतेः । पदि बेदायेङ्गने विचारस्योपयोमः 
स्याद् अङ्कत्वन ग्याकरणस्यव विधा श्रवशं स्याव । 

स्वातन्त्ये च पुराशादरिव मीमाप्राया अपि प्रकारभेदेन 

परतिपादक्षलरं स्यात् । तं लोपानपदं पुरूपं पृच्छामीति तु तेषां 

निमेषः । अन्यथाहं नो पनिषदुक्तं फलं पमपंयति । तस्मा 
ज्ज(रम्भणीय एव ब्रह्मविचारः । 

श्रनेन धमेदिचारेऽप्पाप्प्र एव । 

शयोक प्र्थक्चसंवादमप्याह # तस्मादित्यादि # । #षदिकानामिति ` 

द्राक्चवेहिकानाम्। 
„ प्रकारान्तरेणापि विखारानधकयमाह # विधाख्ित्याद # 

खोक्तं ध्या चे # यदील्वादि # चरणव्युहे, शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्कान्युकत्वा, तस्मात् साङ्गमधाल्यक 

ग्रह्मरोके महीथन हत्येवोच्वते । तस्मात् साङ्धा वदा ध्वया क्षयश्चति 

विधावपि नाश्नेपो युक्त शत्यः । परं विधयरपए विनरारक्षपस्या- 

शकय जनत्वाद् विधिपयुक्तया $$ रम्भणीयत्वे निवारितम् । नलु मा- 

इत्वङ्मध्यपातस्तथापि पुराणा दिवत् खतन्त्येणवारम्भणायः। ना. 

इप्ामाणकत्वम् । प्रतिपदमनुपद छन्दा माषा चप्रा मामास्ता च्याय- 

ततक्ष इध्युपाङ्गानी ति तश्रैवोपाङ्गघु पाठात्, स्मृतावपि ' पुराणन्याय- 

्रीमांसा धमशाशाङ्गमिशिनाः । वेदाः खानानि विद्यानां धमस्य च 

चतुदश ' इति विद्यास गगाना च्चेति चेत्तत्राह #खातन्ध्ये चेत्यादि । 

क तस्मादिति > वेदाथेक्षनाय ब्रह्मह्नानाथ वा$चुपयागत् । 

भयु मास्तु बरह्मविचारस्यारम्भणीयत्वे, धमेविचरे तु वोषा- 

आषाव् ठदारम्मे शो दोष शयत आह # मननेत्यादे # स वृताय- 

रतष्यत् स धतं दीक्षितवाद मपशयरित्याद्। तपस पव कथनेनेत्ययः। 
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न देतन्निराकर्तुः सोऽयमतिभार उति पृ.पक्षः। 
मिद्धान्तस्तु | 
्देहवारकं शाद बुद्धिरोषात् तद्द्र । 
तिरुद्शाषसम्भद्। द द्गश्चाशक्यनिश्वयः ॥ 
तस्मात मूत्रानुसारगा कतेग्पः मनेनिणेगः। 
पन्य चडयत स्वाथान्पध्यपश्च तथादिमः॥ 

परस्परया पाटवदथस्याप गुरुमुखादेव श्रत्रणेऽपि मन्दम- 
ध्ययोः सन्देहा भवेद् | ममानपरमेदेनात् । पदादिपाठवत् । 
तत्र यथः लक्षग्रानापपमेम एतमव मीमांमाया भ्रपि। 

[1 

नन्विदगपि शाच्रम् ऋप्युक्तन्वात प्रामाणिकमनः कथं निराक्रियत 
*इत्यन आह # नहीस्यादि # गुगरमने एत्र निराक्रने शिष्यस्य कावा 
गणनेग्यश्रः । पत्रञ्च यथा मीमांसाकरण।त् पूरवमङ्केरेव सन्देहनिद्ात- 
स्तथदानीमपि भविष्यतीति व्यथ तत्करणमित्ति केवटवेदिकङतः"पू- 
सपक्षो निरूपितः । 

उत्तरं वक्तुं गृहन्ति # सिद्धान्न इत्यादि # ¦ ननु शब्दस्य 
निःसन्दग्यमथध्रनिपादकन्वात् सन्देह पव कथमित्यत यहुः # बु 
दधीन्धादि # । ता्नब्त्तिव्याकरणादिभिरेत्र मत्रिष्यनीत्यत ओह 
विरुद्धानि #। # सर्वानणय हा7# पूरत्तरकाण्डाथनिर्णयः । कथमि 
भित्यपक्नायां त्याचक्षत ऋपरम्परयेत्यादि >।# समानधमेद् रोनादितिक# 
अथ समानधरमद् दानात् । यश्रा अक्ताः काक्ररा उपदधात्तीद्यत्ताञ्जन- 
करणन्व घ्रूलनेखवसाद्रृषु समानम् । तथाच यचा संहिनाध्ययनद्- 
कायां, देवाय त यजमानाय चीकराय न स््राहेत्यादौ सन्देहाभावे- 
ऽपि पदृपाठकाके, देव न शीकरं त इति हस्बशषु्या सन्देहे, अथा- 
दावुत्तर विभाग हस्वत्यञ्च तपर इत्यधिक।रस्थम्य, देवार्ीकेत्यादेः। 
चरपुश् भ ।मथुश्चरतत सुद्यल्द्रद्दय इत्यदः पद्पटठि, त्रपु च मिथु 
चरन्न, सुनन्द्राते पाठत् सन्देह, त्रपुभिथुपूवैः* शकारश्चप्रः. सु 
पूच्यन्द्रपर दानं । उत खानासो दिवि षन्तु, अ.पो हिष्ठा योभुन् 
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तदृक्तपर । 
अमन्दिरधेऽपि बदा स्थूणा ननवन्मनः । 
मार्मामानिगपः मङ्ग दुबद्धम्तु नता द्रमति ॥ . 
तथाच निगाय गेन केन चिदरक्तव्ये हरिः" स्वयं व्यामो 

विचारं चिक षेस्तत्कतैव्यतां ब॑धर्यानि । ब्रह्मनिङ्गामा करग्य- 

हत्यादेः"पद्पटि, उत सवानामः, दिवि सन्तु, आपः हि थ हति षा 
ठास सन्दहे, स्वानासादिग्यापेहीन्यादिसूत्रस्योपयरोग इनि लक्षणानां 
प्रातिकशास्यसूत्राणां सन्देहमित्रसावुपययागः। नथा ऽयश्रवणे$पि वाजि. 
भ्या वाजिनामत्यन्न किमामिन्नारन्नवन्ता विश्वदेवा वाजिनामानो- 
$्न्ये वा वाज्ञनयागदेवनाः | ीयदरयां सतिता, सूरो ता परब्रह्म वा। 
अकाङादव सञ्युन्पद्यन्न इत्यत्र भूनकाशो वा ब्रह्म वेति सन्दर 
दः सप्रानध्रमंर द्ानान्मन्दादीमां भवदिति नश्रिबच्य्थ सीमांसा- 
दशरस्याण्षु पयोग इति ज्ञानत्रिधावुपाङ्कभुनयोप्तयोरप्याक्षपा युक्त प 
सेत्यथः। 

अस्मिन्नर्थे प्राजा संमनिमाहु. # नवुक्तमित्याद्रि #। # दइय- 
मिनि # सन्देहाभावो दद्धं चत्यथः। पतेन शाद्धप्रयाजनमारम्म- 
समथनायोक्तम् । वचारकर्नव्यनासमभननापोद्धानरूपा अधिकरण. 

सङ्तिराप बोाधता ! अनः पर प्रयोजनवसे ऽपीदं दाख का सङ्क- 
त्या अ।गतम् । शुनो च तपन उपदेशात् तदेव च कुना नंक्तामल्या- 

काङ्कायां एाखसङ्गति वदन्त एव सूत्राक्षराणि व्यकुवेन्नः प्रथमतो 
वाक्थाथमाहुः कनथाचत्यादि # । उक्तरीत्या वेदाथोनणयस्यावहय- 
कत्वात् तन्नेगोये येन केन चिद्धक्तव्ये यदा काटवदात् नप अबद. 
नामसम्मवे व्य ङ्नया्तवामस।धकत्वं च ष्टवःस्तदा जगद् दुःखदूरी- 
करणार्थं हारः खय व्यासरूपणावनीय वेव्व्यामादिकाये कृत्वा 
सश्ववेद्थानिशयाय ब्रह्मवि चारं चिकीषुस्तत्कनेव्यतां बोधयति । ् र- 
ह्मज्ञक्ञालता कतेऽयति । धमदिव्रद् ग्यामाक्तत्वादापि कर्नश्यना। अत 
श्द्मी तपो न वेदाधन्ञानस्ताधनं. किन्त्विदुमेव साधनम् | किश्चः 

^ 
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ति । व्यामाक्ततादपि केतस्यता | कतेन्यपदाध्याहारे स्वातन्ण्यं 
न मत्रति । अन्यथा, अथ यगान्ुशापतनमितित्रत् स्वतन्त्रता 
स्यात् । तथाच ज्ञानानुपयोगः। तथाहि । तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
एृच्छाम।ति कल्सागनिषद्रथं ब्रह्म, न श्ाञ्ान्नरथयप् । तद् 
याद मामामा स्वतन्त्रा स्यात् तजानत ज्ञान न ब्रह्मब्नान भवत्। 

भ्रयवा, श्रध्याहारकरणापक्षयाऽथक्ञब्द एवाधिकरि व्या- 
ख्ययः । वेदाध्ययनानन्तयं तु सिद्धमत । न क्वनभरीत एव वि 

तापसानाम् ऋषीणामपि खभावभदाल्योकानां सन्देहं यशा इवो 
स्तद। करुणाया कृतवानिति तदुक्तरीत्या प्रयतते प्रसादोऽपि मविष्य- 
ति, तेन वरेदाथवोधश्चात नास्य गनाथूत्वम् । कृपे च सङ्निरिन्य 
थः । ननु मूत्रे कनव्यपन्ाभावादध्याहारस्य च दोषत्वात् किङित्येवं 
व्यार्यायत इत्याकाङ्कखायामाहुः # कनेव्य पदेत्याक् # # मवेदित्य- 
न्नम् # अत उक्तदरोषनिङ्रवथमध्याहन्य व्याख्यायत इत्यथ. । अत्र 
सव्रसमनत्वादेवमध्याहारपश्च उक्तो वाक्यार्थश्च । ॥ 

अतः परं पदानाम् वि प्यन्नः पूर्वोक्तः पक्षो बशष्यमाणनोष- 
ग्रासा साधुरत्याशायेन पक्लान्तरमाहुः। # अथवत्याहि # । अ- 
धिकारो नाम नियमदिङ्ाषर हति केचित् । यथा, आकङ्ञरादेक। सं- 
शति | प्रारम्भ इत्यन्य । यथा, अथ योगज्ुशासनमिति । प्राधान्येन 
निरूपणामस्यपर । परम्ताव हनि कयटे,° भथ सददानुशासनमिन्यन 
व्याख्यातः । तत्रष्वानियमस्य पूतेप्रकृनसपेक्षन्वात पूव च कल्या- 
प्वप्ररृनत्वात् सोऽन न युज्यते । अतः प्रारम्भद्ेः प्रस्तावाभ्वतिरेका- 
ते प्रस्ताव व्याख्येयः । तथाच ब्रह्मजिन्ञास।रपं शाखमधिक्ियने- ध्र- 
स्तूयत हात उ्याख्याने कट्पनारादित्यादिद् तदपेक्षया ज्याय हव्यः 
गन धकाराथत्वे आने कनन्यपकाध्याहार।भूविन ब्रह्मजिक्ञासाया 
वन्यन।। पषतसत्तराद् त्रादकाधिकारिणोऽप्यपाततेः शुदादिरनधीतषदो $- 
प ब्रह्मजज्ञ लायामाधकुयादात कथं ज्याय हत्यत आहुः ।*% वेदे- 
र्यादि #। अग्रवेद्वाक्यानामेवविचारदङहनदेमदिखारकस्येकानी- 
न्तनस्यापे वेद्।ध्ययननान्तयं स्वर्थादेव सिद्धमिति न वदकात्विक।- 
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चारमर्हति । तमेतत् स्यात् स्वनन्त्रतेति । ततर परतितिभास्यामः। 
बेद्थत्रह्मण बरदानुङूलविचार इति । किमत्र युक्तष् । व्या- 
हषानपितिं । व्यार यानतो विशषसतपतेः । यथया कमणि 

दशपू णंमासौ त पूर न्पार्यास्पामः। भ्रयततो, द्पुंणमापौ 
व्याख्यास्याम इति । 

रिणो $प्रसिरित्यना ज्याय इत्यथे: । मनु नंयात्रिध्यनाक्षिप्तनयाःपुरा- 

णादिवत् खानन््य तु सिद्धम्। तथा सनि पृत्राक्तो ज्ञानानुर्यागसर्पा 

वोष्रस्तु स्ग्राद्त्याका्ुर्या, तत्रेतत् स्यादह्यादिनाऽनूच प्रताब- 
धानप्रकारमाहुः । # नच्रस्याद्र # । अनुपव्रमे्र वक्ष्याम श्य 

थः । ननु प्रक्षालनपङ्न्यायनेतदपेक्चया तदातररणप्रव युक्त 

मित्यत आहुः । # वेद्र्त्छीदि # । वेद्थमूनं यद्रह्य तस्स- 

म्बन्धी सपरिकरनन्कापक)। वद नुक्ूलो वदद।क्यानां -व्रिरोधप- , 

रिद्िरादिना तेपूपचारारिदोष्रनिषतेका व्चिरो मीमांमाङूफ इति 
हतः । अत्र हि सवेदा त्वन ब्रह्म जिह।स्यम् । अन्यथ वेद्वेष्ा- 
म्तयोरकशारूवं न स्यात् । तदभावे च नेमिन्यादुक्तादरा पुमुश्रु- 
्हृन्तप्रतिधाति शाह्त्रैयथ्यमापद्चन । विचारस्य च यात वेदानुककूर्पं 
न स्यात् तदाप्याल्िक्ता न प्रवर्तेरन् । अत आवदयकत्वात् खात. 
येऽपि विरोधा माकादानुकूरदेन तज्ञ नितक्षानस्व व्रह्महानरूपत्षात् 
प्रनितिधानमेव युक्तमिव्यथः 4 अयं प्रकारो माध्वानामापि सम्पमतस्त- 
दबोधरकर्क)न्दवचनोपन्वासाद वगन्नभ्यः । अध्याहारपश्चेऽप्यकशव- 
कतु व्राक्गयत्वात् तं ज्यागरांसं मन्यमानाऽनुयुङक्तं । # किमत्रयुक्तमि- 
ति खतन्त्रताप्रतित्रिधानस्यान्राप्यपक्षितत्षेन प्रतिपत्तिगोरवदोष- 
स्यात्रापि सस्वादण्याहारकरणाधशब्दऽयाख्यानपक्षय्यामध्ये कि युक्त, 

तद्कव्यप्मिल्य्थः । नघ्रो्तरमाहुः । #भ्याख्यानमिनि + । अथशददव्या- 
खयानपक्ष एव युक्त शयथ: । तत्र हेतुमाहुः ।कैव्यास्यानत दत्यादिभै । 
ननु काक विङ्ोष्परनिपशिरित्यन महुः । # यथद्यादि # नथाच्त य- 

कल्पसूत्रेण प्रथु गप्रक्ञारदिबोधनातं तत्पदाथसन्देहनिदृखित्त- 

्रानया मीमांस्या ब्रह्मणीति वन्न यथाऽ्थिको रऽथदाद्दस्तथालाीति 



२४ सप्रका्ते अणुभाष्ये । 

अधवतदहीमानि भिद्यन्त भरय।जनानि । अधिकाकाञ्का 
न भेत् । अध्याहरश्च । पुरूष यश्च भिद्धयत् । उच्छटश्च न 
भवदिति । कपम् । अ्रयश्ञन्दाऽथनतुषटम वतते । मद्धटे, अधि- 
कार, अनन्तम अथान्नरापृक्रमे च । तत्र शरुतिमात्रणे मङ्ल- 
सिद्धेरथान्तरस्य पूर्नोक्तस्यामानान्नात्र तत्करपगप्र । अथा- 
ऽव ष्यत अनन्ते ताऽपधिकार् बति 1 श्रानन्तर्ये सध्मयनस्य 
स्वतःसद्धलादापिकाकाह्। भवति । तथा तदात्र विचारः 
प्िद्धयत् । 

कट? सूत्रतोस्यरूपविरोषस्य प्रतिपल्तिरिव्यभः। 
नन्ध्याहारपश्चभ्पाद सुवचम्धैः सत्रसंमनल्वार घ्याहाग्पक्च 

पव युक्ता, नाऽथराददस्याधकारन्यास्यानपक्ष इत्यन अदुः # अथु. 
त्याद # । क#एनह।।त# ठयास्यानपक्ष । अत्र चोदशात #कथमितिन 
सखाक्त विमजनते # अथत्यादि # । नत्र मङ्गले, ' उन्कारश्चाथक्राश्च 
दावेन ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भत्वा निष्क्रान्ता तेन माङ्कलिकावुभ।- 
धित ` । आध्रकरे यथा, अथष ज्यातिरते चेद् । अथ योगानुश्चा- 
सनमत्यादि च लाकं । आनन्तये यथा, भुक्त्वा अथ व्रजतीति । अ- 
यान्तरा पक्रम यथा पूवर कचदवुक्त्वा पुनव्रिकरपान्नर क्रियमःण उ- 
च्यत, भथाय्रमाश्य इनि । यद्चप कारा, ` मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नषः- 
त्स्न्यप्वथा अथाते । अथाथो सराय स्यानामधिकारे च मङ्गल । ति. 
कटपानन्तरप्रशनकातस्यारम्भनमुचख्चय' इत्य थान्तरमष्युक्तम् । गौडो 
भवान् भयान ब्रूम इति प्रातज्ञायामापि द्यते । तथापि प्रच्छन्रस्य 
सन्द्ग्युश्च कष्याप्यनुक्तत्वन, अथ शक्ताऽसि माक्ततुमित्यादिवत् 
गर्न सश्यत्यञ्चक्रवाकयामात्रेन च प्रश्चसं शययोघक्तुमक्यत्तत् ख- 
सदायस्य सवतानिवृत्यमावन स्वमशयस्य, अविज्ञान विजाननामिति- 
खनः कृत्स्नस्य ब्रह्मणा 1वचारायतुपशक्यत्वन कात्स््यस्य ऋ प्रक्रत- 
1चर्द्त्वाद् विकल्पस्य पक्षान्तरात्मकत्वेनारम्भस्यापक्रमास्मकत्पेन 
चयार्तरपक्रमनितरकात् समुञ्चयनियमरूपाधिकारयरिष्यधौन्तर- 



१ अध्याये ? प्रादा । २५ 

सापेक्षत्वेन तिकदपतुत्यकक्च्वावुपयुक्तविचारकारर्यप्रतिन्नयोरपि 
प्र्ाघाव्यतिरेकादथशब्दो ऽत्राथेच तुष्ये सम्भावितो वतते। तत्रान्या 
थेकतस्य परमद द दरिध्वनेरिवाथराब्दस्यापि ्रवणमात्रेण मङ्गट- 
सिद: स्शनिव्यकोपपरिदहारात् तस्या; खरूपश्चवणमाश्रक।येस्वेन 
मङ्लस्याथोन्तर्वोधरनाप्रतिरोधक्रन्वाञ्च न तन्मापकट्पनं युक्तम । 
पू कस्याप्यश्रस्यानुक्तत्ादथ।न्तरपक्रमस्यापि कटपनं न युक्तम् । 
यत् पुनरानन्तयप्रस्तावरूपमथदढयमवरिष्यते, तश्रानन्तयै यस्य 
कस्य चिद्रानन्तव तु खभावादेव्र प्राप्तमिति, न तस्य वक्तव्यम् । 
यदि च राबरभाप्ये्तमध्ययनानन्तयैम टीक्रियते, तद्येन 4ीतवेदो 
विचरिऽथिक्ररोनीति । तदा तस्य विचारा्थकजिन्ञासापदेनेवा- 
थत् सद्धेरथशब्दकानन्तयप्रतियोगिनो $ऽधिकाकराह्रा भवति, अ- 

ध्ययन'तिरिक्तात् फकस्मादनन्तरं ब्रह्म चिचारयथितव्यमिति । तस्यां 
च सत्यामध्ययनात्तिरिक्तस्य कस्यापि तनमतेऽदरीनान्न प्रृतवि- 
चारसिद्धिर्त्यिथेः। नयु संर्टितमेतच्छःरीरकं जमिनीयेन षोडशल- 
क्षणमेति बद{द्धः प्राचीनव्रतिकारेद्योर्मीमांसयोरेकशास्थ्यम ङी 
क्रतम । ततश्चाग्रेयादिप्रटूकमदवदष्यायभेदवश्चःवान्तरप्रमयमेदेन 
भेदेऽपि प्रयोजंनैकयादू्, अथाऽतो धर्मजिज्ञासेत्यारम्य, अनाद्न्तिः 
शाय्दादिन्यन्तमेकं दाखमतः क्मेविच्रारानन्तयेमस्यति रामानु- 
जायायाः । 

आराधनाराध्यभूनयोश्रमेब्रह्मणोः प्रतिपादक.वेनेकरास्ञ्य- 
म् *। .अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासति परथगारम्भस्त्वथातः शेषलक्षणमि- 
त्युदि वद चान्तग्परिच्छदाथै, इनि तदै कदी नव्यः शेचः। 

पूवे धमजिन्ञासा कायो, ुरुषमाप्रविषयत्वात् । ब्रह्मज्ञा तु 
कस्य चिदेव मुमुर्रोरति धमेविचारानन्तरं चतुणौ पतिपन्नाश्रमा- 
म्तराणां सा । सवोपश्चा च यज्ञादिश्ुनेरण्वनद्नि सूत्रयतः सूत्र 
कारस्यापि ज्ञानकमंसमुखयदेव मोक्षप्राक्षिरभिप्रतेति ज्ञायत । अ- 
परिज्ञाते च कमणि कन समुत्चयः, केन नति न जातुं शक्यम् । 
ञाते तु तभ्मिन् निदधक्रम्य्निपिद्धानां हयोपगदेयविभागविन्नानात् 
कोम्यांतरषिदद्धे हेये, निष्येन समुच्चय दति सुखन क्षातुं शक्ष्यते । 

फिञ्च। वृतीये, कमसमृद्वथोनःमुद् गीथाद्युपसनानां चिन्तनात् 
तेषां च कर्माधरतपुरुषमानवरिषयसवात् कमोविक्षानेन तश्चिन्ताया 

४ 



२६ सपरकाये अणुपाष्य । 

तथा हि, न तत्रद्धर्मविचारानन्तयैम् । विपर्मयपम्भवात्। 

अष्यनुपपत्तिरतो$पि तदानन्तयमिति मष्मास्कराचा्याः। 
फिथच, तमेव धीरो विज्ञाय प्रकमं कुर्वीत ब्राह्मण ईति श्रुतौ 

तर्कोपकषरणन शाब्देन परमात्मानं सम्यग् श्ञात्वा प्रक्षास्यमावना- 
विधानात्, पतञ्जलिनाऽपि, स तु दीधैकाटाद्रमेरन्तथैसत्काराऽऽसे- 
वितो दढभू।म रिति सूत्रयता दीघेक्षालासेवितस्यात्यवधानास्तवित- 
स्य ब्रह्मचर्यतपःश्रद्ध(यज्ञादिरूपसत्क।रासवितस्य योगस्य हढभू- 
परित्वकथनास्च क्रियमाणाया भावनास्यापास्तनाया ददत्वाय यक्ञ- 
पयागः दैञश्चिदिष्यते | 

तत्तत्फला्च विहितानामरि कमर्णां, तरतं वेद् जु वचनेनेत्या- 
दिश्रुत्या, कस्य तूभयत्र संयोगपृथक्रत्वामे।तिन्यायेन क्रत्वथसखादर- 
त्वस्य वीयाचत्ववद् ब्रह्मभावनायत्व के। श्च दिष्यत। 

, तथापरः न्चयःपरिपन्थिकदमषनिवहेणद्वारा यज्ञोपयोग शष्यते। 
अन्येः पुनमहायक्षेश्च यजेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः, यस्थैते- 

$ग्रचत्वार्शित् संस्कारा इति स्या यक्ञादिसंस्कृतस्य पुरुषस्य 
दीर्धका खादररन्तरथेत्रह्ममावनामा सेवमानस्य समुलकाषर्माविध्यावा- 
सनानिब्रच्या प्रत्यगान्मवैशचात् पुरुषसंस्कारद्वारा यज्ञोपयोग दष्यते। 

अयतरेकऋणानि श्रीण्यपाङृगय मना मोक्ष निवेद्रायद् इति 
स्मृत्या ऋणत्रयापाकरणेन क्षमेणां ब्रह्मज्ञानोपयाग इष्यते इति नाना 
मतानि वाचस्पव्ये लिखितानि । अनः एमेश्ञनसमुखयस्य बहुकादि- 
सम्मनत्वात् पूर्वोक्तरीवया धमेविचारेणाधिकाकाङ्कापूरणसम्भवत् 
तदनन्तरं सुखेन बर्यवचारसिद्धिरित्याकाट्ायामाहूुः । # तथाहि 
नेयादे # । तदुक्तरीष्या समुयाङ्धीक(रऽपि धपेविचारानत्तय 
नापपद्यत । कुतः #विपययस्छमवात ॐ इद यस्थग्रेऽ्रधति अथ जि 
हाया अथ वक्षस हति वद् वदवेदान्ताध्ययनक्रमनियामकप्रमाया- 
भावात् । नच कर््रक्यात् कमनियमः शङ: । आघारदशेपूणमास- 
वत् कमब्रह्मावच्रारयारकाद्धिप्रयुक्ताङ्धत्वेन वा, परश्चप्रयाजवदेकाद्धिः 
प्रयुक्तानकराङ्गत्वतन ता, गाद्।हनाद् वद्(धङक्ताधक्ारत्वनः वा, षड्धा. 

गवत् फरक्यन वा कत्रक्य यन बोध्येत तादशप्रमाणश्याष्यनुपंल- 



१ अध्याये १ पदः! ४. 

नच पाठनो नियमः । तत्रापि तथा। 
नचाऽऽचार।दू व्यनरस्था । तन्नाप्यनियमसम्भवत् । प्रत्ष- 

ममात्र । नन, विचा चाविधां च यस्तद् वेदोभवं सह, सत्येन ल$ष- 
स्तपसा ह्ये मत्ेल्यदिशचुतिरेव क्रमे प्रमाणमिति वाच्यम् । समु 
र्व यमान्रबाधनन चारतध्यत्। केञ | धमा त वथाकथाजज्ज्ञातो 

विद्यया समुद्चेयाऽपे तु निणीतखङूपः । निणयस्तु यथा कमंल्ङ- 
पविषयकः पूवेतन्त्रात् तथा कमेशेषभूतपुरुषखरूपविषयकस्तदार- 
ध्यभूनदरद्यस्वङपविषयकश्चो त्तरतन्त्रात् । अतोऽश्यर्दितत्वात् पूरव 
वेदान्ता चारेण तदवगन्तत्यम् । नानाबादेरत्मखशङूपे च विप्रति- 
पनन वेदिकानां वेद् वाकयेरव तन्निरासस्यावदयकत्वात् । ज्ञाते तयोः 
स्वरूपे कमणि सुखेन प्रब्सतिस्भवादिति । नचाध्ययनादि विधेः क- 
मौ कबोधनसमर्थेषु पुरुप्रषु चरिवायत्वेन, शान्तो दान्त शव्यादिशु्यु- 
त स।धनान्तरस पेष्चव्रह्मज्ञानापायभूतरामाद्याक्षेपास्तामध्यात पृते ध-' 
मैविचारस्येव प्राप्तिरिति वाच्यम् | खान्तो दान्त इति श्चतो पश्येदि 
निप॑दाच्छम।दीनां द शनक्ताधनत्वेन विचरे तदपक्षाभावात् । प्रहद्- 

कव्यांदिवव्ाबाल्यान्मुमुश्चाशमादिमन्छु तद्रदत्तौ तेषां विचारमा- 
व्राप्रसक्तेथथाकथञित् प्रदत्तो वाऽभ्यर्दितस्येव प्रण्टया नियममङ्गाष्। 
तदे्तवुक्तम । 

नसु पचै धमेकाण्डं पठ्यते, अनन्तरं श्ञानकाण्डमिति पटस्थं 
 कमनियामकत्वम्मल्तविति चेव तज्गाहूः # चचेत्यादि # पाठक्रमे नवि- 

द्यमानेऽपि पूवैकाण्डं न सवैरादित आरभ्य पठ्यते। अपितु यतः 
कुतथित्।अतोऽवान्तरकाण्डक्रमानियमवज्कानका।गडक्रमानियमस्या- 
पि शकष्यवचनत्वात् तत्रापि तचेत्यथेः । ननु पटः शिष्टाचारादनि- 
यतोऽस्तु, ज तु षिचरोऽपील्यत महुः # नचाचारेष्याहि # प्रत्यवा- 
याश्रवणरयोमयुत्र तौत्यात् तथेत्यथैः । ननु धर्मस्य ब्रह्मवोषहेतु- 
स्वात् तद्वि चासंपयुक्तानां श्रुतिलिङ्कादीनां वेद चोदनायेषाद्स्दत्या- 

वरन ज् 

१ कवि्रिखतरिशकषः प्रबुद्धः पिष्पलायः। भ्राषिहेत्रोऽथ दमिरश्चमक्तः करभाजनः । 



२८ सप्रकार अणुषाष्य | 

६[प। श्रवणात् । सम्भरेऽपि न वक्तहपतयमध्ययनमरत् । तथच 

तत्[ऽप्यक। इन्षा भवेत् । 

नच वैराग्यश्चमद णादिः पृत्रसिद्धः। 
तपाभव। म्रात् । न च यद्व सम्भवदेव तन् कम्पि. 

दिप्रामाण्यप्रतिपादनानां ब्रह्मचचारेप्युकन्वाख्च ध्मविच्वारामम्तयै 
घर्मा वारस्य नियमेन सम्मचनाति चत् तश्रादुः । # सम्मवऽपी- 
स्यादि # स्फुट्।थमतत् । 

ननु तहि, निरप्रानियवस्तुतरिवेक पेहिकरामुत्रक्रभागविरागः 

चामद्मदिसाधनसम्पन्मुमुश्लुन्वं चान शद्कुराचायादनं साधनचतु- 
छरयान्तयैमाद्रियतामित्या ग्यां, भास्करा चार्धयद्यपि हामदमाद् 
य।ऽन्तःकस्णाल्माः पून प्रक्रताः स्ाव्दन चाना इत सूत्रः 

करस्य न विव्र्षिना व्येव दूष्रणं दत्तप्र । रामानुजाच्य्धषां 
पनमीमांसाक्तकमफलकरणांनिकतव्यताधिकारावद्ोषानश्चयानन्त्रर- 
भावितद ित्यत्वज्ञाना ऽ््मानित्यत्वज्ञानाधीनतया काखद्वयविचारो- 
नततरमाधित्वं दूप्णमुक्तम् । तथापि तन्न तथा स्फुटमिति प्रकारन्त- 
रेण दूप्णमाह्ुः # न चल्याददर # । नदानन्तयं तदा युज्यत यद्वि त 
च्चा प्र स्यात् । सा त्वततिदूलमा। न हि नित्यानित्यव्रस्तुधिवेक- 
मन्रणेदापुताथेमोगात पुरुषो विरम्यते । नवा साख्यद हानाह्य- 
स्ता्यासततवु दविनसाघनाय्यन्तरंण तादशविवक्र उदेत्युदिते वा सवः 
छा स्थति द्।म्यति बा । दुतासःप््युतिष्वपि तदभावस्य स्मरणात् । 

कथञ्चित् किञ्चित् कष्यचित कद्।चत् सम्भवेऽपि, स सवंसाधना- 
नि तथा । तरेततुक्तं, # नेपामचामाव्रादिति # तथाच सर्मुदतसा- 
धनचतुषटयसम्पदल्यन्न दू भति तद्।नन्तयेमन्न न शक्यत्रचनमि्य॑थः। 
सा इन्याद्यकष्थासाभवेऽपि ल।।ककदुःखादविना विराज्यमाना ददयन्ते। 
[किञित्क्रामनयापि क्राम्मान्त दाम्यान्न चेच्युक्तविचकराहनवेराग्या- 
द्यानन्तयेमप्यत्रन युक्तम्। नदपायस्य भूयोदरोनारिलाशयेन चेराग्या- 
द्{नामव ग्रहणम् । नयु कषाचत् पूते तेराग्वद्यमवेऽपि पश्चत् 

चान दश्यत दान चद् नन्तयाद्र्मकार्दषि दत्यत अदुः नन्व यदब- 
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ति वास्यम् | तदमम्भवरापततेः। तथाहि । ब्रह्मणः पररपपुरुषा- 
थते बनाते तज्ज्ञानस्येव साधनत्वेऽवगन तच्छेषे च यागदी- 
नामव्रगते तदर्थकर्मकरणे चित्तशुद्धौ मत्यां बैराग्यादि । दं च 
वेदान्तप्रिचाग्डपरतिरकेण न भरनीलयन्योन्याश्रयः; । ` 

निद्धासतितु वदन्ते विचारो व्यथ एव । नच माप्षाक्ता- 
रततत्फलम् । तस्य शब्दशषलेन तकरपनायां प्रमाणाभावात् । 
दशमस्स्वमभीत्यादां परयक्षणामम्न्या बखवन्चाद् ददादः प्रत्य 

स्यादि # । # तद् सम्मवापत्तेरिनि # वैराग्यदेर्धिचारस्य चासम्भ- 
धापत्तेरिखथः । कथमिदमिवयाकाट्कायामनदेव विमजन्त । #तथाी- 
त्यादि # दृशेनान्तरामिगानिनां ज्ञानकमसमुञ्चयवा्।त् तत्तदुक्त- 
शानानां च भिञ्चनिधत्वात् तत्तद भिमनरीत्था साधनीभूतयागाद्यनु- 
छन विचक्षिनविसारोपयोगिचत्तदयु द्वच मः वात् ब्रह्मणः परमपुरुषा- 
थत्वज्ञागाये ज्ञानस्य कव्रलस्यव साथनतवज्ञानं चावद्यकामिति तदर्धं 

. चकरा शना वेदान्तात्रेचारः पूत सुग्यः | तथा सन्युक्तरीस्या तत्कर- 

णमिति चक्रक न्थो$न्याश्रय इन तदसम्भवापर्तिरत्यथः | नन्वध्य- 
धनद राथा गुरप्ुख।त् साधनान्तराद्धः वेदान्तर्थे निद्धारिने सुखेन त- 
च्सम्भतान्नान्योन्याश्चय इति शद्धा दूत्रणान्तरमाहुः। # निद्धा- 
रितं दद्यादि # विच।रा हाथ्रनद्धाराथैः। अभनिद्धारश्च वैराग्धा- 
दिप्रयोजकतथा यदि पूवमभ्युपतम्तदां फले जात निभष््रयोजनत्वा- 

~ जिः सन्द्ग्धविष्रयत्ताच्च स व्यथ इत्यथः | पवक्रारण तद्थैकरष्रब- 
त्तावघतताऽप सथ्य । नन्वय नद्धारनरशप न विच।रचफदट्य, 

तस्यत्मसाक्षात्काराथत्वादिस्यन आहु. । # नचेत्यादि # विचार 
स्याथज्नागजनकनय) शब्द् ङ्ग'वेन तदुपकारकन्वल्येव प्रत्यक्नसिद्धत्नेन 
तस्यातप साक्षत्क।रफनक्रत्वकदपनायां प्रमाणाभाव्रादिल्यथः । ननु 
दशापरस्त्वमसं। खादः शाब्दादपि ददामोऽहमित्याकारकालमसक्षात्का- 
ररूपं फं विचारद्धारा दश्यते ईति तथा कट्पनायां दृष्टमेव प्रमा- 
गामस्तीति कथं प्रमाणाभाव इत्याकाङ्कायं दएटन्तवेषम्यं स्फुटीकुवै- 
न्ति #दरकाम, इत्याद # । भयमथ: । उक्तवाकव्रदष्टान्तन विचारद्वारा 



३० सपरा अणुभाष्ये | 

सषतात् सदेहमपि पश्यन् दक्षमोहमिति मन्यते । न तथा पर 
त । मनननिरदिष्यापनविधीनामानधेक्यप्रसङ्गाव् । 

नचाधिकारिमेदः कल्पनीयः । शब्दनि तत्कल्पनाया प- 
माणाऽभावात्,। 

आत्मसाक्षात्कारः कश्यापाद्यते । कि देह विशिष्टात्मवेदिनो वा, दे- 
हात्मवरेदिनो वा । ताह शस्यापि चश्चुष्मतोऽन्धस्य वा वितिक्तात्म- 
घदिनो वा । तश्र नाद्यः । व्यामुग्धादिषु परेण बोध्यमानस्य दशम 
स्वरस्य बाह्यत्वेन तद्विशिष्श्य बवाहयास्येव देहदेस्तथात्वसिद्धोक्तरीया 
तस्य क्ञानयात्मविषयकत्वामावात् । अत पव न दवितीयः । भ- 
न्धस्येतराशन्ञानात् । तस्य प्रज्ञाचश्चुषटन तया ज्ञाथमानस्यापि च- 
ष्ुरकदपत्वाच्च । न तृनीयः । तस्यातविस्मृत्यभावेन तत्र श- 
ब्दस्यऽकारणत्वाते । न च पूवेविक्ैरपोक्तनामान्मनिष्ठम।न्तरमेव 
वशमव शाद् भासत इति वार्यम् । इ दापत्वस्य वक्रपेक्षावुदि- 
जन्पत्वेन तस्यां च वुद्धौ संख्याघटकानां परास्मनां मानाभावेन 
खस्थापि ददामत्वाभानप्रसङ्कात् । अनो नवमत्वदिवद् दशमत्व- 
स्यापि बाह्यत्वमव । करो ऽहामितिषद् शमोऽहमितिप्र्यग्विस्या पि 
देहस्यैव वे्त्वाश्च । प्रङने ग्िचिारे तु वेद्ान्नवाक्येग्रह्मस्वेनादमस।- 
क्षात्कारस्य तवा्मिप्रतत्वेन तथा धमेधर्मिणोरुमयोरप्यान्तरत्वान्न 
हषटान्तसाभ्यम् । न हि समीपवतिंभिरिन्दियैरप्राह्य आत्मा तद्राद्येण 
बाह्यन शाद्दभ्रमाणेन ग्राहयितुं दाक्यत ॥अथ दशंेनागव्यवधानेन भ्रव. 
णस्य विधानोच्छकपत इत्युच्यते तदा मनननिरिध्या सनविितरैय- 
थ्यम् । तथाच इष्टान्तवेषम्यान्मनननिदिष्यासनविधिविरोधाच्चा- 
त्मसक्षात्कारस्य न श्रवणफलत्व विचारफरत्वे वा वक्तुं शक्षपमि- 
थः । ननु मुख्याधिकारिणः शदडादपरोक्षं मवनि, न तु मन्दरे. 

रिति तादयेषु मननादयुपयोगान्न तद्धिष्यानथकयमिति चत्तत्राहुः # 
नचत्या दि # शाब्दजन्ये ज्ञाने ऽधिक्ारिभेदस्तदा करप्वो यहि स वि- 
ववयथ्य समदष्यत्। नतु तथा । मन्दस्य पदशक्तचादिक्भनश्चुन्य- 

1 9 त ` त | ~= ~~ ~~ = ~~ = 

\ भत्मावा अरे द्रष्य श्रोनत्य इत्यत्र | 
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अत्यन्तापतसयप्यर्थे न्वस्य हानजननात् पमाणपङ्करापाति श्च । 

तया मननायसमर्थ्येन, मध्यमस्य च विदितपद्पद्रथंसंसगनय।. 
ऽऽकाद्कदिबलेन दू शमारिवद परोक्षमवनसकष्येण मननायनुपयोगेन 
ताभ्यां तदसमाधानात् तर्कदपनायां चना पत्तिरूपग्रमाणा(मावा- 
दिव्यैः । ननु विदिनपदपद्ाथंसंसगेस्थापि वाकयतात्प्याक्ञने दता 
मादिवकयादष्यपरोक्चाद दानान्मननादिना तज्ज्ञान तदशनात् तात्प 
यज्ञानञ्चुन्यनाधिकारिणा तत्समाधातुं हाक्यत पवेति कथं प्रमाणा- 
भाव द्यत आहुः + अव्यन्तत्यादि # शाद स्येतिषष्ठचा करणत्वं धो. 

` ध्यत । तथाच खपुष्प सुर्मत्युक्ते ऽत्यन्नासनो १पि श्चानं जायते । एवं 
गुचादिनोक्तवेदान्तवक्षये अगाचरस्थाप्यात्मनस्त्वदभिमतं शानं भ- 
विष्यनीत्युक्त्िधिवेयथ्यै वुर्वक्िनः प्रमाणाभाव धवयथैः । ननु वि- 
धिवलादेव ज्ञायते सर्वेषां न भवतीत्यतो न तदमाव ईइत्यत अहुः # 
प्रमाजेत्याहि # सङ्करो मयोदामङ्खन जाग्फानं कायैम् । यथा वौ- 
सङकर इ।त । तथोच तक्र यथान वणत्वमेवमत्रापि दश्मसत्वमसी- 
तिवाक्यस्युष्मरपद स्मारिनपदार्थोलङ्कनेनास्मत्पदाथेविषरयकन्ञानज- 
नने तस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वं न स्यादिति ताहराज्चानोपरपादनप्रयासवे- 
फद्यम् । किञ्चैव भग्नायां प्रमायमयोदायां ते घटमानयेद्यन्रापि वा- 
कयाधन्नान भ्रत्यक्षं स्यात् । आत्मन इव घटस्यापि पूवेमनुभूनत्वात् । 
चीत्कारेण गजा््ुमितिरपि न स्पात् । यद्धा, प्रमाणे ज्नऽनुग्यवसी- 

, यमानयोः प्रघ्यक्चत्वपरोक्चयोजानित्ववाधकसङ्रापलिः स्यात् । त 
च्टापत्तिः । व्यवहरे मटनयमुपगच्छतस्तथा वक्रतुमयुक्तत्वात् । 
भारत् गाजगरेऽपि, जातिर र महासप मनुष्यत्वे महामते । सङ्कुरावे 
सभैवणनां बुष्परीक्ष्यति मे मतिरिति युधिष्ठिरेण ब्ह्यमणत्वजाति- 
बाधकतया सङ्रस्योपगतत्वाच्च । अतोऽनेकदूष्रणप्रास्रादधिकारि- 
भदशबद।परोक्चय्येः कदपनमरेवायुक्तमिव्यथः । ननु मास्तु शदाद- 
परोऽक्षं, त्रथाभ्पि दशमस्त्वामरतिवाकयसदङ्नचक्चुष्रा द कामोऽहम- 
निवन्मनसेवानुद्रष्टव्य इति भुतेस्तरवमस्यादिवाक्यसदरृतमनसेव 
विविक्ताररसाक्षात्काये भावीद्यधिकारिमेद्ा नायुक्तं शति चत्ततरा- 



३२ . सप्रकाकते अणुभःष्ये । 

मनमा तज्जननेऽपिं तथा । तस्मात् परथमं शज्यमेव ज्ञानः 

मिनि मन्तव्यम् । श्रनुभवमिद्धतात् । शदानीन्तनानामपि शमाः 

दिरहितानां निविवि कि तिमितबेवाथंज्ञान।परुन्पेः । संन्प।प्तानु 

पपत्तश्च । 
किश्च | श्रध्याहारश्च कर्मन्धः। म च कतैष्यादिषदाना- 

म् । यदितत् सार्थ, व्पथमेव वाक स्यात् । परायते छश- 
क्यम् । न हि तैभ्रिचारः कर्तु श्यते । स्कृतिेयर्ध्यं च। अ- 
सद्गतिश्वास्य सूतस्य मतरेव् । 

हुः । # मनसेत्यादि # वाक्य्रमहरनमनसा । यदि सत्रपं साक्ना- 
त्कारस्तदा मननादिविधिवयण्यैम् । यदि कस्य चित तदा यस्य न 
साक्षात्कारत्तस्य वेदान्तार्थनिद्धार एव विचारफन्त्वेन वाच्यस्तथा. 
सल्युक्तरीत्या बेराग्यादिसम्पादकत्येन नस्य प्रागेवरापक्षितत्वात् पू- 
वोक्ताऽन्योन्याशच्रादिदोषनादवस्थ्यमित्यथैः । निद्धमाहुः । # त- 
स्मादित्यादि # । # मन्तव्यमिति # सर्वेषां भवीति मन्तन्यम् । 

अनुभवसिद्धत्नं विशदयन्ति # ददानीमित्यदिं # नथाच पूर्वेति 
दूषणं वृरुद्धरमित्यथः । उक्तद्।द्याय दूषगान्तरगाहुः # सन्या- 
सेन्या # गृदाद्धा प्रवजेद् वनाद प्रवजदिनिश्वनौ तत्तदाश्रमान- 
न्तयकथनाद् ददं वेराग्ये संन्यासाङ्मिति ज्ञायते । श्रुत्यन्तरे, च तै. 
दन्तिविन्ञनसुनिथिनाथाः संन्यासयेगाद् यतयः शुद्मरवा,इति 
घदान्ना्थनिश्चयात्तरं संन्यासस्पाक्तत्वात् तद द्ेभूनवेरःग्यस्य वेद्।- 
न्नाथ्ानश्चयात्तरत्वमेवायाति । ततः पूवभावित्वं च विचारस्येति 
तत्तद भाव हवेराग्या भावात् सन्यासानुपपत्तिः । तधाचनन्तुयंपश्चे 
तान्नरूपकस्य वक्रतुमराक्यत्वात् किमनन्नरमिद्याकाद्ायाः कथमपि 
न पूर्णामत्यभः। 

द्वनीयं दूषणे विद्रण्वन्ति #क्षिञ्चेत्यादि# । # तदिति # वि- 
चारकरणम् । नाच स्वगय्रमेव मनसि विचायामति खाधन्ते श्राखा- 
नक्यमिचयथः । # अराक्यमिति # अशक्यो पदशरूपम् । तथ।च फः- 
खाऽमात्राद् बयथ्याम्रलयथः । # गसङ्गतिरति # परेः करैय्यपितिप्र- 
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किञ्च।पिकारपपे पुरुपाथः सिद्धति, नानन्तय॑पक्ते । उ. 
क्तन्याय।त् । 

किञ्च, तादशस्याभिकारिगाः भ्रवशमातेय कतार्धस्व प 
माधिनिरतस्य प्रपचनासम्मवाच्छास्चोच्छदः । क्ञ्चावसेषश्च । 
प्ताधनानामग्र स्वयमत्र वक्तव्यत्वात् । अतोऽनेकदोषदृष्तवाद 
धिक।राथं एव श्रेयान् । 

नच ब्ञातुमेच्छा जिज्ञासा नाधिकतु शक्पेति बाध्यम् । 
[जिङ्गामापदस्य विचाराधत्वात् । 

[| ठ्तस्य (षि नकयस कटयक 

सिक्ञाया भत्रिमसूतीयस्वयंङरृनिविरुडत्वाषसङ्तिरिल्य्थः। 
तृतीयं वब्रण्वान्त # कन्वाधिकरित्यादि # । # उक्तन्याय।- 

शिति # तदसम्भव पत्तरत्यननक्तानन्याय।त्। षिच।रभ्यतिरेकेण ब्र 
हणः परमपुरुषाथन्वहनाद्मावात् तदभावे चित्तदयुधच्चाद्यमविन 
विचारामावात् तचेव्यथेः। 

चतुथ वचवृण्वन्ति # किञ्च, तादशचेलयादि #। # तादश्च- 
स्यति # साधन चतुष्टयसम्पश्नश्य । #साधनानामिनि% वैराग्याद्विसा- 
धनानाम । # अग्र इति # तृतीयाध्याये | तथाचनन्त्यनिरूपकतया 
पूचरलिद्धानां पुनः कथन नरैत्वात्, कथनेन च पूवर तदम।वनिश्च- 
यत् सिद्धत्व।ङ्कार व्याख्येयङाखविरोध इत्यथः । पतेन यन्मा. 
भ्केजातङृतं गुणरूते च ब्रह्मत्रद्यायामधिकारभ्रविध्यमङ्की कृत्य न. 
देनन्तयमथदाद्दार्थो, न स्वधघ्ययनमान्रानन्नयमरति साधनाध्याया- 
डे खरेणाङ्गीक्रियते, तशूपि प्रत्युक्तम् । धिचारब्रह्मविद्ययरेक्याभा- 
चात् [ अतो न तदुपन्यस्तशचतिस्श्रतीनामपि विरोधः। 

पवरमथगब्दाय निर्ण।य जिक्चासाङब्दाये निश्चेतुमधिकारा- 
थविरुद्धं मतान्तरीयं ° तद् थमनृद्य परिहरन्ति # न चेत्यादि # | 
# शष तुमच्छा जिक्ासति # धातोः कर्मणः इति घातुवाच्यस्याथ- 
स्याप्सतत्वस्मरण।ज्जञानप्रधानेयमिच्छा प्रम्तोतुमरा्षयेत्य्थः। # वि- 
चाययत्वादति # जिज्ञासितं ससस्पन्नमपि ते महवद्मुनमिति, 

५ 
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श्रत एव जिङ्गापितुमिच्छेदति पुराविदां वचनानि । जि. 
ह्ाप्रापदन चेतजुज्ञापयति । ब्रह्महानं पुरुषाधसाधनलादष्म । 
तदिद्छापूरणाय विसार श्रारभ्यत इति । यस्मात् कर्मादिभ्या 
्ञानमेव पुरुपएरथसाभर्नामसतस्तञ्ज्ञानाय विच।रोऽधिक्रियत इरि 

जिक्षासिनमधीनं च यदू ब्रह्म सनाननमिनि, अजिङ्नसिनग्दडमों 
गुखे मुनिमुपाव्रजदिति, जिक्षासायां सम्प्रवृत्तो नाद्वियेत् कर्मचोाद- 
नामित्यादिषु जिक्ञासितजिक्ञसापदयेरिषच्छाव।चकत्य वाक्यार्थे 
नन्वयेन तत्र विचारा्थकत्वनिश्चयेन तथात्वात् । तथाच्चवंविधाष्ठ- 
धाक्ष्यग्राहनां खदिमनारत्य बृथा यौगिकादंरणमप्रयोजक्रमिद्यर्धः । 
अत्र राबरभाप्यसम्मतिमाहुः #* अत पएवेत्यादहि #। ननु विचार 
परारम्मणीये, अथाता ब्रह्मविचार श्यत कुनो नोक्तमित्याश्ञङ्ाय।- 
माहुः # जिक्ञासापदेनेत्यादि # । भृगृप्रपाटके, अधीहि भगवो अ्र- 
हेतिरुनेनह्मज्ञानेच्छ प) पसन्न।य भरगवे, यनो व। ईइमानीनि ब्रह्मलक्ष- 
णकथनपू वेकं नद्धिजिनाससखेतिपदेन तदिच्छापूरणाय व्रिच।रोप- 
ददारिह।प तथै (चचार अःरभयत इति हापयतीत्यचेः । नचात्र 
तपाऽनु रदे शाच्ड्रुनित्ियोधः शङ्खः । नपस हदानीमसाधनतायाः 
प्रागुपपाद्रिनत्वात् । नच विचारस्याभ्रोतत्वं शद्यम । लक्षणवत्तवु- 
पयाग्य प्रागुपपादरितत्वात । नच मन्नव्यादिप्रत्यक्षषिधिमूलकत्य 
परत्यस्य कमिति क्ञानविध्याक्षिप्रमङ्खीक्रियत हनि वाच्यम् | नथा 
सनि तत्रात्मादिपदात तावन्मात्रत्वेनेत्र विचाराथेत्वापर्याऽत्रिमस्- 
त्राणां विर।घ्राद्यापत्तः । तस्माद् न। ववे बाना यत्वेन प्राह्यमित्येव यु- 
कम् । पव जिशसाद्राददाय निश्चित्य सिद्धान्नरीत्या सिद्ध षा- 
कयाय वदन्ता $नः शाब्द यमाहुः # यस्मादित्यादि # । भत्र केचन, 
क्षमः सु भक्षोऽ्यं द श। ऽताऽहमस्मिन् वसामीद्यादौ स्ताक्तस्थः ग- 
ग्यमानस्य वा बरनस्य हतुमचि अनःशददप्रयोगटरैनात् प्रते च क- 
गेक्ञानं पव वृत्तमिति नस्य हेतुःवमनःशब्देऽत्रा्पद् शतीत्याहुः 
मन्यतु बृहदारण्यकीयसपरन्नवराह्मणस्वायाम्, अथ।ऽना व्रतभीमा- 
सष्यादिशुनो, 'मथा$तो गोभिलोक्तामामस्यवां चेत्र कपमेणाम् । 
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अतःशब्डायंः । 
अधिकारी तु वैवरिक एव । न हि बेद्विचारस्य उदा 

भिक्।यातिरक्तः शक्ते करपयतुभ । न हि मन्दमतेर्बदा ना-. 

भस्पानां विधि सम्यग् ददीविष्ये प्रहीपवद्' इति फ।(रययनादिस्मरूनौ 
चानः शब्दस्य पूर्ावधो प्रयोगद् दोना ्राप्यनःशब्देन पूर्वागथिरतो- 
ख्यत । तथाच, अतः-अस्मात्सूत्रादार्यत्यथम।हुः । = पूवैस्मिनू 
मते दे शदष्टान्ता्धमंक्षानस्य न तेन रूपेण हेतुत्वं, किन्तु शृतन्वेन 
व खयम् । तत््वानन्तयेपक्षदुष्णादेवापाप्तमः । धर्मेज्ञानत्वेन हेतुत्वं 
तु प्रष्क्षबाधितम् । कित्तीये तु, स्मृनो कमणा मस्पषटत्वेन विराकि- 
तव्वाव् तदेवातःशब्दन गे चरीक्रियन, न तु पृषोवधिरनुक्तसिद्ध- 
स्वात् । एवे शुनाव्रपि पूव, त फनी सवै एव समाः सर्वेऽनन्ता इय- 
नेन ब्रह्माणां वाङ्मनः्प्राणानां समस्थबोधनःवुपासकन कत्य कमे 
ब्रतत्वेन धायमिन्यवेक्षायां यस्य व्रतमुत्ृष्टं तज्निश्च।यनाये व्रनमी- 

मांसाथाः प्रवतितस्वन तदुत्कषेक्ञापनमेव हतुनयाभिग्रेयते, न तु 
पूव धधरेति वोध्यम् । तेन मतद्धयमप्ययुक्तमिविक्षा पनाय कमिति। 
#अनःशाद्द।थे इनि # तथाच धर्मो यशःप्रहः सुखद धन; करोप्री- 
ह्याकाविष्टेऽप्यतःपद्प्रयोगदरनादयमेवार्थो न त्वन्यविध दल्यथः 
मन्कस्य प्रथमसूत्रत्वाद ग्र पक्षावतपदत्तिसिद्धध्यमधिकारोविक्यसस््- 
र्रप्रयोज्नानि वाच्यानि । तज्नानन्नयेपक्च विच।रितधर्मो बा शमाः 
हिमान् वाथिक्षारी प्रष्यत । अधिकारपक्चे तु तव्प्राष्त्य जश्ासखद्रा- 

नर्थ॑श्यप्रसङ्गः, सवोधिकारकत्वं वा स्णदिव्याशङ्कापमाहुः । #* म- 
चिकार त्विद्यादि # तथाच ब्रह्मणा वेद्ाथस्वात् नद्धिखारे ऽधिक्घके 
ब्रह्मजिश्ष सापद्देव कश्राततेनेः पूर्वोक्ता दात्र रव्यथः । नन्वेवं तरव 
भिंकःविक्ारोपगते तेणं सर्वेषामधिश्ोरप्राप्य, दाम्नो दन्त इत्र 
श्रतिविरोधात् तत्सङ्काच आवश्यक दात शामाद्यानन्तयेपक्ष प्व 

भेयानिव्यत आहुः # नहि मन्देत्यादि # तथाच तन्न यथा मनिम- 
स्वस्याथात् प्रततिस्तश्पत्राप्युपयुक्तस्य, विदाषरणस्य प्राि।रति सङ्काच- 

स्याताबद्रयकत्व।द्धिक्ारो न वुष्यनीद्यये. । न्च येवं स्यादरतिः 
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यातीति तैवणिके मतिपरत्तमधिकारिषिशेषणं कशप्पोत । अप 
पङ्रादीनामिव कमणि: एृहाधापक्तस्य मननाधसम्भपराः 
साक्षात्कारो न भविष्यति। 

नष धमून्यायेन गतार्थंलपस्प । प्रधरतिष्ठानावतुषरम्भेश्च 
ते च जगत्कारणं परमात्मा वा भरकृतिर्वां परमाखनो वेति सः 
देहे किञिदधिकरथमस्ि। 

स्यादेतत् । श्रथातो षमजिज्ञामेति पर्म्रिचारं परतिङ्खाय 
नोदकवाक्य यस्य मेत्युक्त्वा भामाण्यपुरःसरं से सने] 
निवारिताः । तत्र ब्रहहगानस्यापि धमेलम् । ग्रःसलेनोपासतीत, 

+ मीर | 

फिमिति वरैषिन्याकाद्यामाहु । च अन्परेत्यादि # तथाच तेषां 
यथाऽऽज्यवेक्षणविष्णुक्रमक्रमणागि करणार्या तत्कृतकमणो ष्य 

` ङ्गर्वात् फलाञनकत्व, तथतद्रीयशाद्दज्ञानस्यापि व्यङ्कत्वात् साश्- 
त्काराजनकृत्वुमिति बोर्धायतुं इलोपकाराय वद् नि, आत्मन्यवात्मा 
नुं पह्यदिति । अता विचार स्वह्पोपकारायै शगरादचनङ्कखाकार$रि 
न श्युतिविरोध् इल्यथः । ननु यदि जेवर्णिकाधिकरेणायंदष्ययना- 
जन्तर्य{सिद्धा तदथ वेदथभूतब्रह्मतरिारः प्रतिह्कात ष्यायाति त्ा 
शालवेयथ्यापञ्मिः। धमजिज्ञासत्यन्न धमेरादश्य' वेद्ामान्रोपल- 
ककतया पुत्रेतन्त्रन्यायेनेव त्रदायश्ञानस्िद्धेरित्यत आहुः # नचे- 
त्यादि # । ॐ धमन्यायेनेति # पूवमरीर्मांसया । #अप्रातिक्षानादितिनन 
जेमिनिना ब्रह्मवि चष्रप्यप्रतिक्षानाव । अनुपलम्भ रिस्यस्यैष विवरणम् 
कन च जगदित्याह # 

परुषमानन्तयपक्ष निरस्ते पृवममांसकोऽस्य श्चिवशिर्काथिका- 
रकः सतेतेदाथ्ान्थत्वं च भुत्वा त्यवतिष्ठते # स्यदेतदि- 
त्यादि # यदि तरवथिक पवाधीतवदो$धिकारी यष्र ल सवये- 
दय एव हतुमषटस्तदा वक्ष्यमशमेवङ्खकागिमिदयर्थः। # प्रामा- 
ए्यपुर-सराम।त् # अ।त्पत्तिकसून्े शद्दस्यान्यानपेक्षप्रामाण्यम्यव- 

, इषापनपूवेकम् । # सष इत्ति # राब्दस्वरूपति९यकास्तद् धरविषरक्रा- 
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आत्मानं छक पुपासीते, तद् ब्रद्मतयुपामीत, श्रत्पा षार दष्ट 
व्य इत्यादिनोदनावाक्यार्थात् । श्रयं {इ प्रमो धर्मो यदा- 
गेनाल्मदशेनमिति स्कोशच । छषटयादतिाक्यानां सर्थवरादसम् । 
भ्ररोपापतादविषयधपप्रतिप।दरसरेन विधयोपुसनाविषयस्ता- 
वकत्वातु | 

नच ज्गानादीनापतरिधेयल. भरमाणवस्तुपरतन्त्रस्रेना ऽकृत 
साध्यत्ादिति बाच्यम् । न हि सु्रारमना अमाध्यम् । प्रका- 

रभदस्तरमणोजकः । सवैस्यापि कारणेषु पुरूषर्पापूतिः। तदत्र 
[पि 

ऋ । ननूक्तं, जगत्कारणविचारो न छन एति सक्निश्चायना्थत्वान्न 
गताथत्वामिति त्नाह # सष्चदीत्याह्ि # तथाच पृवेमीमांस- 
कानां मते प्रवाहनित्यतोपगमेर्नी जंगनः स्वानन्छरयात् कतर भावेनो- 
पासनाविषयस्यत्मनः प्रशसार्थ कचित् कतेत्वमरप्यते । भन्यब्र . 
च .नद्पोधते । कचित् सवेकामत्वात्कं प्रतपद्यते । अन्यश्च 
पोधुते । यद्वि तदवाप्तं श्यन्नायोेतेनि त्केारोपापकादवि- 
षयो यः कतेत्वादिषेमम्तस्निपादकत्यन तेषां विधयस्तात्रकत्व- 

निश्चयात् सिदधेऽयेवादत्वे तवां खाये तात्पयोमायन ब्रह्मणि बि- 
रुडधधम धारत्वादिकदपनस्थाप्रयोजक्रत्व। त नदुथैत्तेऽपि गना्स्व- 
मिथः । ननूपासनावाक्यशेषाणामसत्वथेवावत्वं, न तु क्ञानव्राकष्यशे" 
वाफ्नामपि । इनस्य प्रमुणावदूतुभ्यां जायमानत्वेन तद्य कृव्यपेक्षामा- 
वेन वरय विध्यथत्वाभावात्, इनिसाच्यन्वरयेव विष्यथत्वात् । नखं 

लभ्यदहिरोधः आवदयक्रर्थे ऽपि जायमानत्वात् । अतस्तच्छष्राणां स्ना- 
धकःर्व.मावेन तिच।रस्यावश्यक्रत्वान्नास्या गतायेत्वमिति शषादथ्ा- 
लन्तयवादविनिः शङ्ायामाह नचेत्याहि # आदििषदेनच्छप्रयत्ना । 
तेन तद्न्वेष्टर्व्रम, तद्धिजिल्ञासिनष्यम, मन्तव्यो निरदिध्णसितभ्य 

इ्याद्रीनां सङः 1 तद् दुषयति कनहीत्यादि + सन्ञिकषा दि जनक 
स्थरेक्षायालश्रापि सत्वात् तथल्ययेः। ननु तथापि कमेवत् सक्षाल्क्ः 
तिसाभ्यत्वामाद्षात् कथं हनादीनां वरिभरेयत्वामित्यत भह # प्रकारे 

त्यादि $ इनदेरविधयत्वसाधनायेवं प्रकारभेदो यः कटप्यत.ख 
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ह त्तिमम्पाद्ने परगाशसम्पादने वा पुरुषङृतिपाध्यलरम् । 
अन्यथा सिद्ध।न्तऽपि मनना दिश्षाद्मैफरयापततेः। साधन 

प्रतिपादकश्रुतिविरोधश्च । येनापि सर्वेक्रियाफनलं निराका- 
य, तन।पि गुर्पप्तस्यादिना यतितव्वमे् ज्ञानार्थं । तस्माद् 
यत्रापि विध्यशभ्रतरणं, तत्रापि विधिं परिकरस्प्य तत्रयानां तच्छ- 

वतं कस्प्यमिति, नार्योऽनया मीगाँमया । अन्यथा विगेधेऽपि। 
स्यदेतव । ब्रह्मविचार एवारम्भणीया, न धमेवरिचारः। 

सेगेदड्पासक्तरा बरदव्यामेनाङ्ृत्राव तुच्छफनलसाच्च । क- 
सपोक्तपक्रारेण निःसान्दग्धं करणसम्मत्रास्च । भ्र चारपरम्प- 
रयापि करणपस्मताच्च । एनदैपि सम्दहे सुजरमाष्ययाहिका- 

न 

 स्वधिप्रेयताप्रयोजकरो न भवति । गतो धमेस्यापूत्रासाकर्वेन स्प 
सवस्यापि करणीभूते क्रियाकलाप पतर यन्नान्मा पुरुषव्यापारो ह- 
श्यते, न तु सक्षात् । नसस्मददत्रज्ञानादो इत्तिमम्पारन बुकिज- 
व्यायाः पक्थोन्नररूपाया बुद्ध रस्याविशष्ररूपाया घा नस्या उत्पा- 
देने प्रमागसम्पादने वा, आदत्त चश्चुरमूनत्वामिच्डन्निति, अते नि- 
विषयं नित्यं मनः कायै मुमुश्वुणेत्यादिशुनेसलारशचश्चुरार सम्पादने 
धा सथात्वमिति,न क्ानादेरविधरेयत्वमिति तव्योऽपि विधवव्रत्यथैः | 
भविध्रेयत्वोपगमे दुष्रणगप्याह # अन्यथेत्याहि # । सधनप्रनिषड- 
कभु तयस्तु, तपसा ब्रह्म प्रिजिक्षसस्ल, घस।ऽपराणि पञ्च वषाण, 

शाम्नो दन्ति श्याद्ाः । # तेत्रन्यानारमिति # वाक्यानां ब्रह्मादिप- 
दानां चत्यथः। # अन्येत्यादि # विध्यकरपन पकाथ्याऽभावेन 
धाक्यमेद्ापसात्रेकशास्सयविरोधः । अपिशब्दात् कमेप्रनिपाद्नत- 
ज्जिन्दनहना विरोधा, वेदोऽखिला धमरमुलमित्यादिस्मृतिषिरोधश्च 
संगत । अभ्रैकदरे शी षिनण्डया प्रत्याह # स्यदरेतत् । ब्रह्मस्य 
हि # । # सघवेदेत्यादि # तथाच जामनिम्तच्छिष्यः सामगो, न स- 

वकल इति तदुक्तं न प्रमाणत्रित्यथेः | उप्रास्लनायामप्यनुपयोगमराह # 
ऋचारष्यादि # सुत्रमष्येति # करपसूत्रमाष्पर्यथेः । + पवयावी 
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नामेवानुषटनिः क्रियते, न मीर्पामकस्य । तसात् साङ्गबेदाध्ये- 
वु्गिःमन्देहकरगमम्भवान्न पूर्रेय।ऽपि इत्यम । 

किञपरमङृपालरवेदः समारिणः संसारान्मो चयितुं कमोणि 
वित्तशुद्धर्थ बो धनतानति कूपिऽन्धपातनवदपगाणणिकत्वभि 
यानमीयते । तिपरीतबोधिक तु पूत्रमीमांमा तस्मादपिन 
कतंव्येनि । 

पेन । कं विचारमावं न कर्त्ये, पूवेकाण्डत्रिवाराव।। 
नाश्रः । तरमल्रावं मपथिततर। च्च । 

दितीये सामान्यन्यायेन सन्दहे निवार्य रक्नणवत्तदूषया- 
गः | भ्निष्टतया निरूषणं न मीपांप्रादोषः। किन्तु विचार 

कायां खमावमदात्। 
किञ्च । आब्रहयकतरादपि । निरत्तानामपि यागादिङ्गान- 

ल्यपिक्ादः पवैपश्िगर्हाथः । होष्रमतिराहिनाथम् | 
पत्रं कनलवेदकरीत्या विचारय अशित परवषदी 

समाध्रसे। # मेवमिलयादवि #। पूत्रयापि न एभ्यम्रिति न 
घक्तव्यम । कुन इत्याकड्ुयामपिङरादददस्य समुश्ायकत्वं म- 

न्वानैः पक्षद्वयं चिकर्प्य प्रथममुभयनिव्रेधामाक्र हेतुमाह # 
तुप्यरस्वादिनि # यत्रोभयोः समां दोष्र इति न्येन प्र 

, साम्यति नवावष्टसद्धरभतेन दूप्रणस्ताम्यद्ाः अप्रतज्ञनादिरनाः 

दिमस्त्वय। समाथतत्वाञ्चेत्यथः । # सामन्यन्य यन सन्वह दात कै 

अक्ताः शक्र॑रा उपदधाति, निमन्थ्येनेषएटक्राः पचन्तीस्याद। घुनतेलव- 
सानां चिरनिम।थताऽचिरनिमेथितप्रभ्नीनां चाञ्जनपाकक्ररणयोग्य- 
तददिः सामास्यन जति सन्देह । ननु तुच्छफलन्वाक्ञापयाग द्युक्तं, 
तत्राह # आनिष्रनयेव्यदि # । # स्वभावमिति # तेषां प्रङनितरै- 

चिऽयादिन्येकादशस्कन्धीयवाक्ष्याक्तरीतिकाव् तस्मात । अनुपयागि- 
सूपं दूषणमुत्तरमीमासरयां हृद् त्वाह # कञ्चन्याद् # । अवश्यकं 
धिषणो ति #निगृत्तस्यादि* तथाच भ्रवर्णिक्षाधिकार पक्ष शाखमवयथ्यं 
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स्यावर्यकत्वम् । चित्तणुद्धर्धतात् । परमाश्रपमेदेन प्रकारमेदः 

क।यिक।दिमेदात् । तत्रास्य वाचिको द्वितीयतृतीययोः का- 

पिकशवतुर्थम्य मानसिक रत्याश्रमिणाम् । तस्मादकेनेद चरि- 
तार्थसात् किं द्वितीयेनेति प्राने । 

उच्यत । उपामनाय। धस्वेऽपि न ब्रह्मणो पमल । बान- 
रूपत्वात् । पर्मस्प च क्रियारूपत्वाव् । 

य च्यः वदस्व ~कम 

स्यापरिहायत्वात् तद्विहाय पूेतन्त्रमेवाद्रणीयमित्यथः। 
अत्र समादधे # उच्यते + उपासनाया स्यादि # ज्षर्गिका- 

धिकारपकषे स्यातां ब्रह्ममीमां साया गतः पत्वानुपयोगी धचु्तरकण्डस्व 
मुकष्यनयपा्ननारूषधमेप्रतिपाद् कत्वं स्यात् । तद्व तु न । किन्तु त्र 

° हाए्तिपदिकत्वं, ब्रह्मण पत्र सर्ववेदाथत्वाते । सवं वेदां यत्पद्रमाम- 
नन्ति, वद्ाखिकाण्डविषरया ब्रह्मात्माखत्रया इमे, मां विधत्तऽमिघस 
मामिस्यारित्रक्रपक्यः। कि बहुना, धर्मोऽपि जरह्मातमकरस्वेतैव प्रति- 
पाद्यः । धर्मा यस्यां मदात्मक इति वाक्यात । जेमिनिस्तु पुरःस्पूर्ति- 
कमेयोवाचनि नदोषः । ब्रह्मच न दारीरमात्रं, येन सण्चाश्षा- 
क्यषु वाचा धनुत्यवत् तस्मिन् जगत्केत्वादीनामसम्मवतां ध्रा 
गामारोपापवाद्ाद्भिरिषेयोपसनाविषयस्तावकतयोपासनाक्षेषता 
सम्भवन्नी गन।यत्वानुपयोगो दर्दकुधौत् । किञओओोपास्नाविषय 
आत्मनि निरङकुशजग.कवे.वादयो ये धमाः स्तुत्यर्थमःरोप्यन्ते, के 
किमत्यन्नासन्नः खपुम्पवदू् उत कचित् सन्तो रजतवत् । तत्राचे 
आरोप एव बाधिनः । द्वितीये तु सिद्धमतिरिकेन ब्रह्मणा । तश्च प्- 
वेकाण्ड परोक्षवरादृत्वाश्न स्फुटं प्रतिपादितमिति तस्प्रतिपाकमुत्तर.- 
कारडं न धमेप्रनिपादकम् । अत उपास्षनाया अमेत्वेऽपि नोत्तरभी- 
मांसागताथेत्वमित्यथेः । नन्वस्त्वेव, तथापि खषटच।दिधाक्यानां चि. 
धरिमन्त्रदिरुपत्वामावादथैत्रादत्वमेव वक्तव्यम् । ततश्च ब्रह्लावक- 

[र त्वात् तषां न स्वर्यं प्रामाण्यमिति तद्धिचारथाखस्य क)ोपयोग इष्य 
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नचःधत्रादानां धरम इव ब्रह्मण्युपयोगः करत शक्यः । उष्ष- 
लपरकारफलमेदानामभावान् । क्ते तु पाहास्म्यज्ञाना्ं तदृष- 
योगः । तस्प च द्ञानोपयोगे बथा तथा वक्ष्यत चतुथं । उपा. 
सनादशनादपदानां मनोग्यापारस्तमेव । ~ 4 

विचारस्वापि यथा ज्ञनोपयोगलं, तथाग्रे वक्ष्यते । 

त आ1हुः । # नचत्यादि # । स्यात् स्वार्थे अप्रामाण्ये, यदि कमणीव 
ज्रह्मण्यु पयुञ्यरन् । कमणि ह तरेधा तषामुपयागः । यथा, असरावा- 
दित्या न व्यरोचतेत्याशनां सो यादयुत्पत्ता । यथावा पचे सोमेन जाना- 
दन्यत्र । अष्टाक्षरा गायर््र्यस्याग्नेयपुरोड।रीयेऽषए्टाकपालत्वकूपे 
प्रकारे । यथाच, वायुर क्षप्डठित्यादीनां भूद्यादिरूपे कले । न तथा 
जरह्मगि । नित्यत्वात् सदंकरसत्वात् स्वस्येव फकलत्वाश्च । अत्ति तु 
माहास्म्यज्ञानाथसुरयोगः | माहसन्म्यं च सरेव श्चानं फलाय, न त्व- 
सत् । असवे नदधिष्ठनस्यास्रमथेतायां ततः फलामावप्रसङ्त् । 
तदाहुः # तस्य चेत्यादि # माहात्म्यज्ञानन भक्तिदारा साक्षात्का- 
रा पयोग इति फलाध्याये प्रथमपाद, आद्ित्यादिमतय श्तिसूत्रे व- 
क्ष्यत हत्यथेः । नन्वस्तु ब्रह्माण माद त्म्यज्ञानायं सृषटछादिवक्यो- 
पथोगस्तथापि तेषां विध्युपय गाऽवशयं . वक्तव्यः । नां चदुपासना- 
दिविधीनां प्रसेचनाभाचेन व्यापारकीण्डये वाक्यवेयथ्यांपत्तेः । पवं 
सिद्धे देषां विधिश्चेपत्वेतघु निरूप्यमाणं ब्रह्म पि तच्छेषमवेत्युत्तरका- 
ण्डस्य न तत्प्रतिपाद्कत्वम् | ततश्च सिद्धावुत्तरमीमांसाया गता- 
थत्वानुपयोगाविल्याकाङ्कायामाहुः # उपासनेत्यादि # । अस्त्वेवम् । 
तथापि विधरयानामुपासनाक्ञानादीनां मनोव्यापाररूपतय्रा सविषय- 
त्वन विषयाधीनत्वात् ताद्िप्रयस्य ब्रह्मणो न मुश्यत्वं हीयते । अष्ट. 
यमाने च तरिमक्निह प्रमाणागोचरभ्य तस्य ज्ञनयोत्तरक्षाण्डवि- 
चा्रस्यावश्यकत्वान्न तन्मीमांसाया गताथत्वानुपवागाविलथः। ननु 
तथापि ब्रह्मण अ संसारं प्रसद्धायुमावरत्वात् तञ्ज्ञानं विखरस्था- 
खष्योग्द् तरैयश्यरमस्य शास्रस्यानिव'यमिखन आहुः # विखारस्ये- 
यादि ## अग्रे वस्यन इति # तृतीयस्य दतीयपदे, उमयम्यपव्- 
शाचधिषर णषु वक्ष्यत । 

९ 
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किञोगनिषदज्ञानस्यापि कोपयोगिलपर । यदेव 
विद्यया करा श्रद्धयोपनिषदा बा तदेव वी्रनत्तरं भ. 
शरनीति । श्रत एव्र ब्रह्मनिदामेवर जनक्रादीनां कर्मणि म- 
दतरा्गिध्यम् । अ्रन्पथा प्राभास्तणेव । नच ब्ह्मरुपास- 
निङ्ञा देहादध्यासामात्रन करतृल।गावात् कमोनाधक.र इति 

वार्पम् । निरध्यस्तति देहादिभिः ककरणसम्भवात् । अन 
एत जीवन्मुक्तानां सत्रे व्यापाराः । तथाच स्तिः | “नैव क 
चित् कमपीति युक्ता मन्णन तमित् । पहयञ०।न् स्पृशन् 
जिघ्रजनह गन् गच्छन् स्तपन् ्वनन्'परपन् विजन् गृङ्गन्नुनिमि- 
षालामपन्नपि।इद्दियःणीनदरयार्थेवृ र्तन्त इति पारयन् । व्रद्मण्या- 
धाय कमागि सङ्क लयक्ला करुन पः । निप्यतेन स पाकन 
पद्मपत्रमिवराम्भमाः इति । भ्न ब्रह्मविदाम् कनं कम शुभफं 
भत्ति । अना धपत्रिचारक्ार्णगपि ब्रह्म जिद्घास्मेन । तस्मान्न 
गनायेलःनुपमोगा । 

ननु फन्दपप्पुराधिकरारो । फट च विचारस्य शाब्दं ज्ञेन 
तस्य मननादद्रार्।ऽनुभवः, तस्य चानयनिदतिपूर्रकषपरमान- 
नदावाध्निः । त्याच तिरक्ताऽनयनिहासः पगप्रप्पुश्वाधिकारी 
कस्मान्न भवति । "रब्दव्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे 

[ज उपारनाग्रयेमय न व्रह्म :जकञास्यं, किन्तु पूर्वकाण्डक्तऽपि 
= 

कमेण मुर्यफन् यथे तद वङ्यं जिज्ञस्यमिनि, मास्या गना्त्वा- 
चुपयाग।नन्याहुः # ।कञ्चोपानष्रदेत्याद # निगद्ब्याख्यातमनत् । 
तथाच तेतराणकाधिक्रपक्षो द्ाषरहिन इत्यथः। 

पव ज्रराणकाध्रकरारपश्षे खिगीकते आनन्नयवादौ पुनः श- 
डन । नान्वत्याद् । सिद्रान्न ज्ञानात्राधनाथज्ञानप्रातस्तत्र केमथ्या- 
काटुःयातुकपणःलज्या, ब्रह्मावदाग्नानि परामतिश्चुत्युक्तपरग्रिरूप- 
फलाथागान वक्तव्यम् । अन्यथा प्रद्रसिविघातापत्तः । तत्कथनेन ख 
सिद्धमस्मदुक्तनाधिकारणां । तदेतदुक्तं, # कस्मान्न भवती # 
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यदि । श्रपस्तस्य फले मने हयभरेनुमिन रक्षत! इति भगवदरचना- 
तू केवलस्य निन्वाश्रवरणादिति चत् । न । फलकामना अ- 

सुपथोगात् । भ्न्मनेव ततममपेणात् । नत्यल्वादप्मभेङ्ञानस्य न: 
फ उपरष्मुरथिक। र । निन्दयेवादम्तु मननादरत्रिपिक्ेष इत 
पर्तव्पमर । 

ननु ब्रह्मणो विचारे प्रनिन्नानि विगधनिरकरणादीनामप. 

अथ वरक्त्य, सूत्र ब्रह्मजिन्ञासापदान नज्ज्ञानयैव कनत्वं ङल्यन 
नि प्रणाडीमिद्धफलपयेन्तना किमथमङ्गन्ार्येनि । तथ्। मति 
भ्रीमागवनोक्तकव्रलाथवन्निन्द्राङ।ख्रविरोधापत्तिः । अनम्तद्मावा- 
याफल प यन्तता$चद्यमभ्युपया । नतश्च सद्मुक्तनाधिक्रारण 
स्यनङ्खोक्रियमाणोऽपि वैराग्ध्ानन्तसपश्ष $्कारिवलादरारपातत 
ययः | 
सश्र समाद् धतेनेष्यादि#विचाराधिक्रारत्वेन फलकामना तक्रोपयु 

ज्यन, यदि बहमजिज्ञामापदात् प्राध्यन | ननन न। अनन्यनरम्यम्य र- 
ब्दा त्वात् । अन्त्र णि क्र) ऽथजिज्नःसुरर्वाध्रक्ारी । फलकामना तु, 
व्रह्मविकराप्राति परमित्यर्वाक्रपार्य ज्ञान उन्पद्यन इनि तन स्मच. 
ता। फन जाथेज्ञानस्य नेक्रम् | म.गेवयां विथायामन्यत्र च, य पवं 
वद् प्रतिषठनीन्याद्रिकलन्तिरागा्मापि श्र वात । ततश्च भवराभि- 
मनप्रश्चक्ायद्ोकाररन्यपामनन्निकाग्ण चिचःरे प्रबलो वरहिनागं न- 

च््राख्नपव उयय व्यात् । अनस्तरभावायर्थनज्ञानोगेवाप्रकारिन्वं 
वन्तऽपम् । अधनज्ञानं च नित्यम् । स्थागुरयं मारहारः ्गि्ाभूर श्यः 
चतु न् ववजानाति योऽधबित्यादप्वनथज्ञानस्द्ा श्रवणानं । अनः$थ- 

शनस्य ।नत्यन्व ज्ञात्वा या जक्ञसलन स पनर मुख्या्वक्रारा । नच 

निन्दथवाद्चविरोधः । तस्य मननच्सिधशाचत्वान् । शनब्रह्मणि नि- 

दगानक्रथने। तरे .नत्कथैनन तथाधैस्य कामात् । विचारं निना परानि- 
ष्णानासफमवः दिनि । पवसक्रधिकारीं प्रयाजन चाक्तम् | 

अनः परं ्रिषयलम्बन्धी वक्षतुमाञङ्कातुखेन मनान्तरमाहूः। 
# नंन्विल्मादि # ब्रह्मजिन्नासेत्यत्र. कनृकमणोः सनाति विरुषबिधा. 
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तिक्ञातायत्वम्। न वावक्तव्यत्वम्। नि्िविकिर6द्ञानानुयपसः 
गा दिति चेत् । 

न । ब्रह्मण इति न कमेणि षष्ठी, किन्तु शेषषष्ठी । तथाच 
ब्रह्मसम्बन्िस्तज्ज्ञानोपयोगि सममेव प्रतिङ्कातं बेदितव्यम् । 
नच गौणता पात्तिरजिङ्गास्यतरं च स्यादिति वाच्यम् । ब्रह्मम 

नात् कमषष्ठच्यङ्गाकाया । यद्यपि, प्रतिपदे विधाना च षष्ठी न समस्य 
त हति निषधाद् ब्रह्मण जिज्ञासति चतुर्थीसमासः शद्यत । तथापि 
छद्योगा च षष्ठौ समस्यन इति प्रनिप्रसवात् समासासिद्धरन कमष- 
घ्रां गृदाीतायां ब्रह्मविचार एव प्र््णातो मवति । नच शेषषष्ठी यु- 
क्ता । यद्यपि सम्बन्धसामान्यपरिग्रहेऽपि जिक्ञासायाः कमौपक्षतया 
बरह्मणः कमतालाभस्तथाप्याक्षेपतः प्राप्त्यपक्षया आभिधानक्षग्रहण- 
स्थव ज्यायस्त्वात् । तथा सति तदूत्यनिरिक्तानां विरोधनिराकरणाद्री- 
नां ज्ञानपरिकरतया सद्धाचप्यप्रनिक्ञानाथत्वम् । प्रतिक्घ/ हि साध्य- 
वि राष्टप्चप्रातिपादकं वाक्यम् । तद्र प्रथमसूत्र । तन्न च ब्रह्मण 
एव कमत्वेन जिज्ञास्यतया प्रातिज्ञानात् तवृन्येषां तथास्वा$मावात । 
नचेष्टापात्तः कतु रक्षया । नया सति तेष्ामव्रचने निर्विचिकिर्सब्रह्म 
नाजुदयन प्रतिक्चवेयथ्यप्रसङ्ात् । तथाच कमेषष्रच डकारे द्विती- 

याघ्यायादानामाकस्मिकत्वम । शेषष्ुश्वङ्खीकारे अ्याकरणविर^धो 
ब्रह्मण इतरनास्याद् गागात्वापसिश्चेन्युभयनःपाशा र्ज्जरिल्य्धः | 

अत्र समाद्ध्नकरनत्यादइ# कृद्यागे कमाण परध्ठु्नुक्ासन$पि वि- 
भक्तानां ववरक्षाधोनत्वात् समासस्य सामथ्यमात्रापक्षिनत्वाश्च ब्रह्म 
णः कमव अविवाक्षिने कम्रठयमावेन देषषरष्ठच्चामपि सामय्यौत् स- 
मासासद्धव्याकरणविरःधा$भावः । सर्वेषां प्रतिक्ाचत्वसिद्धया, न 
कस्याप्याकास्मिकत्वम । तर्हिं गौणत्वाजिन्ञाश्यत्वे , त्वापद्येतामल्यत 
अहुः # नचत्याद् # केन प्रकारेणाऽजिक्ञास्यन्बमापाच्रत । कि त्र 
ह्ात्वन, उत रूपन्तरण । नत्राद्य त्वोमिति न्मः । अध्ययनादिदशा- 
या, सत्य कृनमनन्त ब्रह्मल्याद् वाक्यायात्रधारणद्व तरसरूपे सका- 
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सन्देहाभावात् । सन्दिग्धस्येव जिङ्ग। स्थता । गणत्वं चु षम्दत 
एव, न त्वयेतः। 

वेदप्रामाण्यं तु रपरातितन्त्रसिद्धत्वान्न त्रिचायते । तस्माद् 
ब्रह्म जिङ्वापितव्यपित्ति सिद्धम् ॥ » ॥ . 

यांच सन्देहामावात्। क्रिन्तु यद् वेदे लक्षितं ब्रह्म तत् किम । यनवेद 
नाना पदार्थानां लद्ितत्व ऽप्याम्नायन्याख्यानसूये भारते विन्रतत्वऽप्ये - 
तज्िज्ञासैव प्रस्तूयने। याद् तज्ज्ञानस्य माक्ष धनत्वेन, तहिं कथं त- 
उक्ञान येव तथात्वम।यदि बेद्र्थस्वेन नञ्ज्ञानष्य तथात्वं, तदा घमवि- 

च रेणोव गताना । षोडश्चलक्षण्या सव॑स्येव नस्य निर्णीनस्वात् । अतत 

पव न वेद़ान्ता्ैत्वेन । अतः सववेदा थनानिवोरहकवक्ष्यमाणरौतिकगुण- 
वन्ता जिज्ञास्यत्वं वक्तव्यम्। तदै नार ऽ गृणवक्वने तस्य जिक्ञास्य- 
तासिद्धनौजिक्ञास्यत्वम । नापि गौणत्वा्पत्तिः। गणजातस्य ब्रह्मस- 
स्बान्धत्वन जिक्ञास्थतया ब्रह्मणो मुरुयत्वस्येव्र सिद्धः । शबदतो गो- 

णत्वं तु न स्वरूपमुख्यत्वविध्रातकम्। पुत्रः पिना सह।गन इद्यादा तथा 

श दनादिनि । नन्वस्त्वेवं, तथापि वेदाथस्य ब्रह्मगा वेदानुकूखो चि- 

चारोशत्र प्रति्वात इति तद्र चदप्रामाण्यमापि चिचारणीग्रम् । त- 

दत्र कुतो न व्रिचारितम् । यनो न विचारितं, तना बव्ाथत्वेन ।च- 

चार इति पक्षो न युक्त इत्यत माहुः:+# वेदेत्यावि् #।*# प्राततन्त्रसिद्ध- 

त्वादिति # आस्तिकं तन्त्रमात्रे लक्ष्यीरृत्य सिद्धत्वात् । न हि 

नास्िकनिग्रहायाचायेस्य विचारे प्रतः, कित्वास्तकरिकश्षणाय । 

तेतु स्व वेदप्रामाण्ये नित्रिचिङ्गिः्सा इनि प्रय।जनाभावान्न विचा 

येते ! तावता न वेदानुकुलपिचारत्हानिरत्ययः | सद्धमाहुः # 

नस्मादिलयादि # ब्रह्मसरम्बान्धिनां विचारेऽपि ब्रह्मणां किषयन्वस्याथ- 

तः सिद्धत्वात् तादश्षागणकस्वेन ब्रह्म जिज्ञास्यमिति सिदधमिस्ययथेः । 
अपेोक्षितगुणवन्तयेचाभ ब्रह्म जक्ञास्य, न त्वरोपाचरराषश्चन्यतयात श्चे- 

धषष्ठयेत्र युक्तेन गमकमप्याहूः *# कञचेत्याद् , इतील्न्तम् # त- 

|, 

दिती यप्श्ावतरणे दष्ण्यम् । 



६ मप्रकश्चि अणुभाष्पे। 

थाय प्रथमसत्रे ब्रह्मविचार प्रलिङ्ञाय ब्रह्मणा यन रूपया चदधत 

तानि पाणि प्रकारश्च वक्तुमान्रमे कायलक्षण प्रमाण च वदतष्य 

लस्तयन्य्थः । पन विषये निद्ध\रिते प्रतिपाद्यप्रनिपादकभावः सम्ब 
न्धाऽप्ययुक्तासद्ध पवान पक्षात्रलहच्यु पयुक्तं पि निरू पनम् । 

प्रकारभेदेन करूण्डद्वयस्यापि ब्रह्मप्रतिपादकनयकवाक्यतवरस्षमचना- 
न्मीर्मालाद्वयसककास्तयश्य सूचनेन इृत्तिकाराविरोधोऽप बोधिनः । 

का डग।स्तु ब्रह्म जज्ञाप्यं न वेति सन्दहे. अहंवित्तिपरश्चत्वेन 

्रप्यक्नप्यासमन पव ब्रह्मत्वान्न जिज्ञाव्यमिति पूवपक्ष कतृत्वादिश्युन्य- 

निर्व्ञराचदकरसत्व्ेन जिज्ञाप्यत्वमङ्ीकृत्य कवलक्ञानादरेव मोक्षं 

खाङ्ीकृत्य माक्ष प्रान केर्लक्ञानस्येव हतुन्वाज्ज्ञानकमसमुखये 
नः गाकु भरन्ति । नन्मते पूोत्तरकराण्डगोः स्वगमोक्षरूपप्रयोजनमेदत्। 

कमो त्रह्मस्वरू पामप्रयमेदाच्छरशोतिमावाच्चमवरेन परस्पराकाटुभा- 
वाखतरैकव।कयत्त्रामावे उत्तरकाण्डस्यवेदान्तइनि समाख्याया व्रिरोधः 

नापि करमोषभूतकतेस्वरूपप्रतिपादैकत्वनापक्षा । कमानु पयुक्तक- 
तृमोक्षतृमाचश्यून्यात्मप्रतिपादकता$क्युपगमात् । नापि कमेपोष्क- 

` द्यजनकतरिदःप्रनिप।दूकत्वन सा। यदव चिचया करोति नदेवास्य 
वीय वत्तरं भवनीति वाक्यस्योदूर्गथविन्यामुपक्रस्थ परटिनस्तरन तन्मते 
लन्ात्रष्य तथान्वबोत्रकनया सवस्य काण्डस्य तथात्वसम्पादनाक्षम- 
त्वत् । मानर्वीच्चो धाय्ये कुयादित्िवत् । न चप्रेदिकामिधने 
खर।दिनियमयागनेकवाक्षयन्वामिति शङ्खम् । अप्रयोजकत्ञत् सू- 
भ्रोक्तकवाक्यलक्षणनरिरोधात् । न च यक्ञानां विविदिषोत्पाद्कत्वेन पू- 
वैन्यात्तरकाण्डरोषतायामेक्रवाक्यत्वमम्पव इनि वाच्यम् । सन्प्रत्य 
यो क्तच्छायामिष्यम।णपयेन्त.वे, वादन जिमीाषरताव्यादो दपर, केवला- 
या गदुरुव।यत्व चान तावन्तराकरुभ्यसङ्गतत्वात् । इष्यमाणप- 
यन्तत्वस्य चानुधगमात् । अन पव वदता, वद्मनूच्याचाया$न्नव।- 

सिनमनुशास्तीनि पृथक्ममारिशचनेः, वेदाः साद्ापनिषद् शति पो- 

राणक्पृषड.नः रख चाव्यन्तमेद् पवासखयः। नचेवं वेदिक्पसचे- 
बदान्तशद्दो रुढ प्येनि वच्यम् | तथा सति खाध्यायादिविधौ त- 
दनिवेरोन लदृष्यग्रनायज्ञानविचाराणामप्रैधष्वापत्तः । न ख तू 
व्िजिक्ञासस्वर, तद् ब्रह्मत्यादि व्रिधिना वरिचारप्राप्तौ तेनाध्ययनादचा- 
क्षपान्न दाप इति वाच्यम् । तथा सति जिक्गासुमात्रप्र्तो , ेषर्गि- 
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कापराप्त्या मधिक्रारविरेधागसेः । अनतप्तन्मते उपनिषदां वेषा म्तावं 
न कथमपि मिद्ध बीत्यवन्रेयम | 

रामानुजान्राय।स्तु बह्मपदस्य निर्दोषपूणगुगापुरुषेत्तमवाच- 
कानत, तस्य च स्थूसूर्षा चट् चच्छराराब। द्ाषएनयथा व न्तिाश्ल्ननं 

[अज्ञान्यत्व च।पगमस्य यक्ञदरतना [ति वादपोपयागमान्रश्चवण$षप व्या- 
सपादेराप्राययान्तथापि हि दष्टमिल्याद्सूत्रषु य,वज्ञीवं नत्करणबो- 
धनाद् शु वानुस्मनिङूगाप.सनाभक्तयादिनामकर् रौनसमानाक्रारक्ञाग- 
जनक्रल्तरन माचनःन्मकोपासनया स्मुच्चयमङ्ःकुवतरनिति। 

भास्करा चायौम्तु ब्रह्म प्रसिद्धं न जिन्ञ।स्यम | अथ.प्रासद्धं न- 
तरामिनि पूच्पक्, सदव संम्यदमन्र भ।सीद्का्वाद्ध 1 यमिन्यै 
षु जगकरःरयानश्रनणन प्रलिद्धमपि ब्रह्म स्मानक।रेख्िगणस्य प्र 
धानस्य परमाणूनां च नयै्नाङ्गकाराद् विप्रति वज्ञपान तान्नवुत्य- 
थमन कारणक्रावजीनरूपवदान्ताक्तश्वररूपं जिक्ञास्यमिन्युपगम्य 
पूचवत् ममुच्चय्रगदुःकुवेन्ति। सूुत्राण च शागरपदेनावपौीदिमनः, 
चस्-य रापनन्त। चन्मने पृ्मततिरकाण्डयोरनिध्रयमेः ऽपि प्रयोजक. 
कंक रास्डथात्, सत्रे वेदा यत्पद्मामनन्नि, वरदेश स्चरगहतववेद्या, 
वद्ास््ररूाण्डवेषय ब्रह्म त्मवष्रया मे, परोश्चवादा क्रु्रयः परोक्ष च 
ममप्रि५, मां त्रिधत्त ऽभिधत्ते मां तिकदप्यापोष्यन ह्यहम्. पनावान् मध- 
वदाथः शाब्द आस्थाय मां भदाम् । मायामात्रमनू यान्ते प्रि्ध्य प्र 
स्मीद तीनि श्तिस्मरतिवरोधो दुरः । गीताया, ब्रह्मसूतपदैरेप्युकते- 
स्तद्धरा्रश्च। 

भिश्चुभष्वे तु, आन्मव्येतरोषाम्नीनेव्यादितिहिनन्ञान विषयं कि ब्रह्म, 
फ ष। तस्य ब्रह्मतागनिषाहक्ं गुगाजाने, कीट नस्यज्ञानं, कीषटदा^च 
तस्य क्लानस्य फलमगित्यादिकं विष्य मुमुश्चुणां जिक्ञासितं भवनी- 
र्येचं ज्ञज्ञासामुखन स्न॑श्ञयमधिकारणं च| पन्यस्य शाखामेदेन तिष्व 
म्योन्याधरुदतायाः प्रतिभासनादिति जिक्ञामाजनक्संशयहटतुं चाप- 
न्यस्य नज्ञिणेयाय ब्रह्ममीमांसाशासखस्यापाक्षिनत्न मुक्त्वा ब्रह्मज्ञानस्य 
चादनलक्षणनया, अनै तु परमा धमो यद्यागनान्मद्ङानामन्याश्रि- 

स्मरन्या चु धमत्वेऽपे न पूवेमीमांसया ब्रह्ममीमांसाया गनार्भत्यं क- 
ल्पसुत्रवद हावनान्नद्धारणाथत्वाहित्यनन धमंस्य सर्ववेदार्थत्वं, बरह्म 
मामासयः पूलम्रमाखाश्चेषत्व च पकटरारूव्य, सत्यं क्ानमनन्त परह्य 



४८. सप्रक्त अणुभष्पे। 

विक्षानमनन्दं ब्रह्मोयादिथधनिमिदडन्वाद् ब्रह्मललङपे जिज्ञासा नोपप 
शन इव्यशहु, ब्रह्मस्वरूपक्ञानं कि साङ्ुन्सद्धं जीवचेतन्ये, कि षा 
चतन्यारनरामातजज्ञामामत्तरदराकाङ्तं ब्रह्ममोमा साशा वेदव्या- 
सः प्रातिजानीन ह्युक्तम् । 1 

तन्मनश्प पूोक्तवाक्रयविरोधरो जमिनरकुशलत्वापत्तिश्च । 
क्रि्चदं राखं ध्रमग्रिशषविच्ाराय प्रघर्तितमुत ब्रह्मविचाराथम् । 
आय धमचिशोधजिज्ञासना ब्रहमक्ञानजिज्ञासेनि षा प्रतिक्षां कुयात् । प्र 
करणिन एत्र ज्ञयत्वन तस्यव प्रति्ञातव्यत्वात । तदकरणेन व्यास- 
स्याप्यकौशलमापद्यने । द्तीग तु प्रतिपाधभेदात् पूवैरोषत्वामावेन 
कत्पसूत्न्यायविरोधः । नद्धान्त तु ब्रह्मणः स्ववेदाथैत्वाज्ञेमिन्युक्तं 
धमरस्य तथासरमगामतुं तथा राङ्कनिरसावावश्यकवि्यदाषः । त- 
स्मादिदमपि पृनतुदयम् । . 

यत्तु रोव्रो रम।नुजमतकरेशमदायाराधनार ष्यभूतधर्मेब्रह्म- 
प्रानपादक्याममामनशास्नयाः फलक्यादेक्यम् । यथा हि त्रीहिभो- 
क्षण द दोपृगामासात्पतर्यपूचहतुनया सर्गे समुश्वीयने, तथा कमोणि 
जञानप्रयाजकतय मक्ष समुर्चीयन्तेऽता गणकर्म॑त्वावङ्त्वं ज्याति्ठा- 
मदना । नच निन्यविधिप्राप्तानां नषाातिकतंम्यताविरोधात् कथं 
सस्कारतासाद्धारात दुम । करणतया सतन्रविष्यन्तरविहित- 
सात्रामर्णाब्हस्पानसवरादे $श्नचयनवाजपयादयङ्खत्वववु भय विधिदटा- 
वुभय।सदः। अनोज्ञनदेयवधि कमणि कतंन्यानि । नच वि- 
प्विदभन्तात शत्या विवदषात्पात्तपयन्तन्वं कमणां श्यम् । ६- 
च्छया अपुरुत्रथत्वात् । अनः पववदव काख्क्षयमित्यङ्कीश्त्य ततो 
रागादुजाचयध्र पु वाक्यषु परीश्य, लोक्षन् कमंचितानिलयादिवा- 
कयतेय विषयत्वनापन्यस्य ब्रह्म विचारा न वेनि सन्देहे, अयमात्मा 
मह्य नश्ुतिरदाविन्तप्रत्यक्षसिद्धमात्मानं ब्रह्म्युपदि शतीति सन्दे्ा- 
भावात् । कञ्चि, विचारफलं दिषयपरिच्छेद्ः । वेदान्तविच्।रजन्यं 
शन चद् ब्रह्म पाराच्छनात्त तद्। परिच्छेद्ातीतत्वमङ्गप्रसङ्कः । यदि 
न पारच्छनात्त, नदा प्रकाडशाभाव।द् प्रह्मधिषयङ्ञानस्यासम्मवः । 
तस्मान्न ।तचाथामनि पूवपक्षमुक्त्वा, विचारयोग्यं ब्रहम, अमाता 
मह्मतश्ुत्याऽहङ्ारकद्धस्थ संसारिण आतरनो ब्रह्मत्वाभिधानादेष 
सन्द्दसम्भवति । नरम्तसमत्तो पशचुत्रफलङ्केस्य तिरतिशयशाना- 
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 नन्ददिराक्तिमहिमातिशयवस्य दि व्रह्मत्वम, अनादयज्ञानत्रासनावण्र- 
 स्भवजृम्मिविचत्रकमफलमःगानुगणव्रहुङागीरप्रतरे रानिगमत्यः रा 
रपरवशातःन।मनापमदिष्णुत्वं जीव्रत्वम्रति तगोरेक्चभनेतरेतरमेद- ` 
विचय तय।<क्यर्।घन्वस्कू तः । कञ्च । अनं ब्रह्य, मन् ब्रह्म, विन्ञानं 
अद्य, अदत्यात्रह्म, नारायणं १२ ब्रह्मच्यदय कद्पन्यमये ब्रह्मल्याह्ुः । 
तत्र कर व्रद्मन्वव खन्द्दारतपि चिच।राह ब्रह्म । नचापरिच्छिन्नत्वाव् 
ह्य गत्ताद् परय ज्ञान न सम्भवा शदु्प्र । व्टगदमिनि ब्रह्मणा 
।रच्छदन्किम्मवश्प लक्षणनरुखननरव्वराब्रत्तनाम।त्रण परच्छ्स- 

समवि । लक्षिणन पररच्छव्) हि सवत्र ठक्ष्यविष्रयकतर्यान्त्तत।- 
शनङूप पवर इत्यवुष्टः। अन उपरएटस्य ब्रह्मणा ठश्चणे येदान्न- 
व दधागरू'पन परीक्षिते च सनि तष्लश्चणञ्चुन्यभ्यः सजानीयविजा- 
पियभ्यः सम्र$थो व्याडृतत ब्रह्म विज्ञायत हानि तदर्धं युक्तः शाखार- 
[मि इत्याह । नन्मे तषां वाद्यःनां {वरोध पूववदेव । जीव- 
छ्तणन्तु जावरप्रकरणे दूयष्यामः। 

कचे । ज्ञात्व। । दात शान्तमत्यन्नमनि, इरातज्ञात्वा भभृता 
तवरार्त, तमक्रतुं पर्दते चोनश्चाका धातुः प्रसादान्मदहिमानगीशम 
भत्मात्रमराण रत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ध्याननिमर्थनादेव पाश्च 

ददान पण्डः, क्षात्वा देव मुच्यते सैपरेरनिश्वन्युक्तमोश्चप्रा्ति- 
(ख द्गन [रावर्य प्ररब्रह्मत्वं यत्तनापगन, उदरप्यसङ्कनम् । ब्रह्मविद्। - 
सत ¶रमत्ति तदुषन्यत्त फलवःक्ये+ नारायणं परं ब्रह्मनि युक्त- 
नासयणरूप्रप्रह णव युक्तत्वात् । उभयत्रापि परन्रह्म पदा पवन्धसा. 
स्यत् रङ्कापकश्चषय धनेब्रलप्रुश्चात्त् | ऋ सत्य पर दद्यतेवाक््य.- 
स्टपरापि सन्दग्यत्त्राच । थिचशाकिददानां च भगवद्धा चकत्वमेवरेल्य( 
दकमस्मरामः प्रदत्ते नपुणतरमुपपादितम् । पुनरम्रऽपि तत्र तन्नो- 
पप्राद्पिष्यते। 

मा प्वास्तु शास्र भ्रवननाया जिन्ञासा चिप्रयः १ क्तव्यान 
कात सन्देहः । तन्न प्रमाणाभावेन ज वत्यरिरिक्तस्य ब्रह्मणा बात्रा- 
सवस्य सप्रहाशत्नाद् अदहावन्तां धक्रशमानत्वात् नस्यामि न्ता 
यमानत्वेनाह्घुमनव्रान्तरन्वेषगोऽनवख।प्रसङ्गात कचिद् विश्नान्त्यङ्ख. 
कार अ।तन्यव तथात्व[चत्यात् । न च स्लप्रकार्संव्रेदाभयनया- 
‰रत्मा भास्त्त जनत युकम् । अतत्तारक्र यस्दत।सद्धसापुप्तिकानुभ- 

७ 
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वाभावप्रसङ्ात् । तत्र संत्िदाश्रयत्वनाव्यप्रतीतरभावात् । भतः 
सखप्रकादात्मानतिरिक्तस्य ब्रह्मणः सन्दिर्धत्वामावनायिष्रयतय तज्ञि- 

. क्षासाय्। अपि तचथात्वान्न कन्येति पृवेः पक्षः ॥ सिद्धान्तस्तु, मवद 
सेतर, यंदि खवप्रकादाजीवाभिनं ब्रह्म स्यात् । न त्मैवम् । जिक्ञास्ये 
ब्रह्मपद्प्रयो गत्, तदिजिक्षासस, तद् ब्रह्मनि । ब्रह्मशब्दश्च गुणपृणनां 
वाक्त । मथ कस्मादुच्यते ब्रह्मनि, बृहन्ता हारिमन् गुणा हान श्रुनः। 
तथाच कथं नस्य जीवाभदः । जावस्यास्पगुणत्वनानुभवात् ।न च 

ब्रह्मणि गण। ध्यासः । परमाथेनो्रह्मन्वप्रसङ्कात् । न च दैशाचपार- 
च्छिशनत्वं ब्रह्मत्वम् । उक्तश्रुतिविरोधात् । देशाद्यर्पार्च्छेदेना- 
पि जीवभगदसिद्धः । जीनाणुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । जी- 
वस्य स्वप्रकरःरात्वे$पि तद्धश्नत्रह्मणः सन्दिग्धत्नाद् विप्रयत्वम । 
सतस्तज्जिज्ञासा कतेव्यत्याहुः । ब्रह्मरब्दश्च विष्णावेव रूढः । यम- 
न्तःसमुद्र कवयो वयन्ति, यदक्षर परमे भ्रजाः, यतः प्रसूत! जगन 
सूनी ते।यन जीवान् उयवसजे भूम्यामि्युक्रत्वा, तदेवते सदुपसव्य- 

माहुस्तदये ब्रह्म परमं कवीनामिति श्रुनो समुद्रान्तःखर्वालड्ति ज- 

गत्कनरि परब्रह्मस्वविघानात् । यो देवानां नामधा एक पवेन्श्रु 
तायेवकारणेकस्य स्वनामधारकत्यसुकषन्वा प्र, अजस्य नाभावध्य- 
कम्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुरिति विश्वघःरपद्मस्प 
ना कयरपिनत्वश्चावणत् । वेद् रामायण चेच पुग्णे भते 
तथा, आदावन्ते च मध्य चरविष्णुः सवेन्न गीयन इति हरिदश- 
वाकयाश्चत्यप्याहुः | नन्मे $पीडवत्वनेव वेदाभस्वाङ्खकारान्मां त्रिधत्त 
हतिवाक्यविरोधः । यन्तु कमविधष्त्री श्युतिमी प्रत्यव तद्रिधत्त, इ- 
नद्राद्यसिधरात्री च मामभिधरत्त, चन्त्रारिःवागिनिश्रुल्या अहं वत्रिध-\ 
रूपत्यन कट्प्योा, न सुरां पिदित्यादि थ्रत्याहमेवाप्रियाद् पोह्य भति 
द्ाख्यानभ। नदप्यध्यःहःरब्रात्तसङ्का चलक्षणादपरसम्म वराश्चन्त्यम् 
प्रकनमनुसरमः । एवश्चात्र मूत्र कराषपषठच्या ब्रह्मसम्बःस्वनां जिज्ञ 
स्यताबे।धनन साधारणाधिकार क्ञातकमेसमुश्चय, उन्छृषए्ाधिकार : 
भक्तिमार्गीयः सवात्मभावः साधनमिति बोधितम् । इति प्रथम।धि. 
करगाम् | 

पव पूचाधकरणे वेद थभूतन्रह्मणो जिक्ञास्यत्व साधने. 
कथं जक्ञस्यामान प्रकारविदहोषाकालायां समन्वयःविरोधाभ््वं 
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किञ्च) तत्र किं लक्षणं कि प्रमाणकमिति जित्गासायामाह 
सूत्रकारः । 

जन्माद्यस्य यतः ग्ाक्लयानिलात ॥ २ ॥ 

नतु कथमत्र सन्देहा, यावता, मत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मेत्याह 
क 

श्रतिरव 

नस्य वक्तभ्यत्वात् नदूवोधकमगभ्रममूनमवनारयन्नि। शनत्रहयारि# | 
तषु बक्तत्यषु नदृपजाव्यनया उक्त.जज्ञासातरां लक्षणव्रमाणातक् 

 प्रकरद्धयं पूवमहेत्यथः। # जसगयस्य यनः दहाशखयोनिस्मत् # | 
अत्र सन्ऽपि योगत्रिभागन, शास्रयानिन्त्रादिनि सूत्रं भन्नम- 

क्यु पगन्न्ति । तन्न युक्तम् । आग्रमसूबषु सध्यहतुनद्ङपत्रकम 

(धिक्रगणर चनस्य दचननात्रापि तथच युक्तन्गत्त, माद्भुम्य ब्रह्मपद्- 
[स्य प्रकृतां प्रयुकत्यन तद्कारणाग्र विवक्षिनन्रह्मणि शास्रक्तकतुत्व- 
भतैपाद्नस्याचश्यकम्वाच्च । नच सूत्रमरदेऽप्याध्रकररणस्य सूत्रत्र- 
"्यान्मकन्व।ङ्ाक। रत् प्रथमसूत्र तिहषनः प्रमणानुक्तावप्यथङाद्धेन 
धमे(तरचागानन्न्ये ब्रह्मविचारस्य बाधित बरह्मणे वेदान्नवद्यनापस्थित 
'सुखनाक्तदोष्रपरिहारात् सूत्ेक्यं न युक्तमिनि चाच्यम् । अथशब्द- 
 स्यानक्राथन्वनानन्लयं स्याप्यनकाविधत्वन धमविच।रानन्नयस्योापपा- 
इनम पश्चुल्वेनः चाहन्य बरह्मणा वरदान्नवेश्त्वानुपःस्थत्या जन्माद्यधि- 
करण्रचनाय।मनाश्वासप्रसङ्क.तू। अतः सूत्रकयमव युक्तमिति ।येतु 
जन्माद्याधेकरणं, शाख यानत्वाधकरणं च भिक्तमङ्ीकुव.र्न तेषां 
मने प्रथमस्य हेतुश्चन्य््वाद् द्िनीयस्य च स।ध्यश्चुनपत्वात् साक! 
तयाऽनिङ्धिएत्वन तद्विर्वाक्षिनप्रमेयासाधक्त्वं बाध्यम् | 

लक्षणे वादने # नन्वित्यादि #* यत् सन्दिग्धं नत् मस्थरक् 
परिच्छतं लक्षणीयम् । अत्र ब्रह्मणि कथं सन्दहः । # य।व्व्यद्धाः 
रणो हेल्थ वा । तथाच ब्रह्मणः सत्ता स्रुपलक्षणे च भूलित पव 
{मयम । नदव्रधारणेः तनो देनावा ब्रह्मणाऽखिलविशषश्ुन्यस्वन 
सिद्धा सनदहप्रयाजक्प्रकाराभाव।त् मन्दरह एव न घटत दव्ययेः । 

" प्रष़्रल्तरणापि तदभावमाह । 
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विशुद्धं चेतत् । स्वरूपलक्षस्रकथने कायलक्षणस्य वक्तुम- 
हाक्यतरात् । विवादाध्यामिततास्च | न हि ब्रह्मणो जगत्क- 
तैलं सतरेसम्मतपर ६ न चागमोदिनिमिति केदमाजस्य बह्मपमाय- 
कतं वक्तु शुक्रयते । 

किञ्च । व्यर्थं विचारः । नक्षणपमाणाभ्यां हि बम्तु- 
ज्ञान भवनि । तच्च स्वरूपलक्षणनेव भवनीतति किमनन । त- 
स्माद्युक्तमुन्पहयाम इति । 

उच्यत् । 

का नरुद्धामव्यादक यद्ध लक्राप्रासङ्धंनदलोककया भुय नि्गोय- 
म् श्नु तस्तु पूत खरूप्लक्षणमुक्रन्ना$ःग्रम प्रपाठके कायलक्षयां वक्ति। ` 
अनतः प्रधमरमव तत्कथन न्चुतवकष्द्म। उच सखरूपलश्षण सनदेद्ा 
भावात् का लक्ष्णमव्राच्यन इत युक्तम् । अन्नप्राणाद्िष्वाप तस्या. 
तप्रसङ्घद् शनन सखरूपटक्चषणाक थन क व्रखततन्कथनस्याप्रयोजकलत्नावच् | 
कच्न्मायाटाकलस्यान्यः श्ुद्धमनच्वात्मकर्ारारय।दाषटस्यतरेः स- 
र्वा द्गुणत्रात्म्कस्यं प्रधान्स्यापरानन्यज्ञानच्छ।प्रयत्नधमकस्य 

, तथात्वाङ्काकारेण तस्य विव्राकाध्यासितत्वाच्च। तदेव विमि # 
न हव्या # नु ब्रह्मणः कतृत्नस्य सचसखम्मततस्वामावेऽपि' वेदस्य 
भमाणमूद्धन्यन्वात् तदुक्तकाररत्कस्वात् सन्ददाभावाय रक्षण 
वचार उचत दानचत् नत्राद # न चल्याद् # चोऽव्रधारण। कतौ 
आगमन उदरूपण सून्द्ाख्णाददत इत्यनाचना ङर्स्नस्य वेदस्यैव 
अह्याण अरमाणल्व न वक्तु इाक्यत। कल्पनापद कस्यापि तत्र इष्कय- 
चवचनन्वादू अनुमानस्यक्षप नत्र प्रमाणत्वार्खत्वथः । मत्र ब्रह्मप्रमा- 
णत्व) ब्रात पाडः प्रतमान । अथ वद्ोक्तं पवाग्मरहस्तदा दूषणान्तर- 
द # ।कथ्च^याद #। # अयुक्तामाते # सृत्राक्तं लक्षणमयुक्त- 

मन्यथ: । शत्रमातरददनाथम्। 

अर्तनं समाव्रातु गृह्णन # उच्यत् दद्या # प्रकारान्तरणान्र 
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सन्दहवारकं षास देदप्रापाण्यवादिनाप् । 

क्रियाशक्तिङ्गानशक्ती सन्दिष्वते परस्थित ॥ 

न हि श्रुति व्याख्यातुं प्ररततः मूतरकारः। किन्तु.मनेदु 

वारयतुम । तत्र, सल ज्ञानमनन्त, नियथुद्धमुक्तप्नभतामात- 

श्रुतय कतेलादि परापञचिकपपररा हिर्यं भतीयते । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्यमिसंति- 
स्नीनि कतृं च | 

तत्र सन्देहः । वि ब्रह्म कतै. आहास्विदकरते! किं तानव 

श्राप्तम् । अकरवं । कथम् । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति मरधाना- 

[ ए कि 

संशाय उच्यते # वेदूप्रामारयवादिनाम् # सव वेदवा यत् षदमामनः- 
{म्तीनिश्ुतयनुलारेण ब्रह्मरयेव सवस्य वेदस्य प्रामाण्यमन्यत प्रमाणा- 
भासत्वमितिव्रादिनां वेदे यः सन्देहत्तद्वारकमिदं केयासं शाखम् 
तत्र कः सन्दह शइ्वयपेक्षायां, #परखन # ब्रह्मविदाप्नोति परमेत्यक्राश्रो 
तिकमभूनो यः पर उक्तत्तल्सिने क्रियाशक्तिश्च नशाक्ती स्वरूपलक्षण- 
तिरुद्ताद् ब्रह्मणि सन्दिह्यते, स्तनस्ता वरेव्यषर सन्देहं इत्यः । 
गहीतं विभजन्त # न हीन्याद् # युक्तं खरूपलक्षणाक्थन इत्या- 
दि, तदसङ्खतम् । यदे सूभ्रकारः श्रनि उयाख्यातुं प्रदत्तः स्याद् य- 

थाक्रम प्रतिपदं च व्याकरुयंत । नतु नथा । किन्तु सन्देहं बाराये- 
तुम 1 ननश्च यत् सदिग्धं तद्धङगोनति, व्याख्ययसमानाथकेरभ्येन्ध 
पष्ट पक्षसपक्षबाधकसाध्रकनक पन्यासेन सन्देहमपाकरोति । तश्र 
सत्य मरत्यादिके स्वरूपलक्षणे, यनो वेत्यादिकायलक्षणे च ब्ापका- 
देकथेश्र लक्षणद्धयसुनोभयत्र सा मान्यङाबदप्रयागऽपि लक्ष्यखरूपमे- 
देन तवर वच्छेदकमदाद् ब्रह्मभदः । तत्र यदि मेृस्तद्ा कस्य वदाधै- 
त्वै. कस्य न, उनाोमयारभनि पुनः मन्देहसम्भव इति तद्धारणायमकं 
ब्रह्म वक्तव्यम् । तथा सत्युक्तरीनिकाद् विरोधात् सन्देह हति प्रका- 
रप्रश्रोत्तरश्वन सन्देहबीजमुक्तम । खरूपलक्षणास्य हदि करणाद- 
कथनेरप्यदुोप्रश्च बोधिनः । सन्दे हाकारमाहुः # तत्र्याद्वे # तथाच 
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कपम् । फरप्तम्बन्धात् । ऋनापि विवृतम् । सयं ज्ञानमननः 

ह्म यो वेद निहित गहायां परमे उपामन् । सोऽदनुते समान् 

कामन्.सह ब्रह्मणा िपधितेति। फएललायं च ब्रह्महानम्। फल 

च फुसवक्योक्तधङ्गानदिव. नान्पथा । करस च परविवरण- 
तयोक्तप्र। परं किपित्युक्तं यः सर्वान्तर श्रानन्द इति । कथं स- 

वीन्तरमियाकाङ्कुयां परिचया्थ भूतमातिक्सष्टमृक्ता गाणा 
नन्तम परिहृतम् । गोणोपासनाफलं च प्रपानकेषतगोक्तप् । 
ततान्यगतकततारोषानुत्रादोऽपि सम्म्रात । ततश्च भृगुतरे मा 
रणिरिव्य॒पाख्यानऽपि परिचायकसाद् म।णकरतलमतानू धत, 
फनाश्रवणादति पत्रः पक्षः । 

परस्परविरुडाथवोधकाभ्यां लश्चषणाश्यमेव सन्देहाहश्रणकरणं 
युक्तमित्यथः। पूरे पक्ष विरण्वन्ति * ब्रह्मेत्यादि # । अयमथः । दाष 
लक्षणे, कमफल थेत्वादित्यननोपलक्षणविधया क्ञानस्यापरि फश्च 
त्म सिदे प्राधान्यं कलस्यवति तन्सम्बन्धावुक्तमव प्रधानवाक््य, 
नतु का्येलश्चणवकयं तथा । ननैव पूवरैकाण्डरस्तृत्तरक्राण्ड तत् 
किमित्युपेयमिति वाच्यम । ऋचापि विद्रुतम् । यदि तस्य प्राधान्यं 
न स्यात् किमिति विद्रृणुयादताभ्तापि तदाहनम् । तथा सनि ज्ञानं 
फला, फलं च कलवाक्योक्तधमेक्ञानात् परत्वज्ञानदैव । अतः प- 
रत्व्रक्षनाय कतृन्वे परतिवरणतयाक्तम् | सरूपलश्चण प्रापञ्चिकध- 
मराहिन्यप्रनीनेब्रह्मणि कतृत्वस्याशक्कयव नत्वात् । तस्माद्वा पन- 
स्मादित्याद्रना थत् कतृत्वमुक्ते, नज्ज्यात् फलरूपं परं पृथक्कृत्य 
ने विवशतुमुक्तम । तनस्तत्खरूपजिज्ञासायां सवोन्नरत्वकथनपूव- 
कमानन्द् इति स्वरूपमुक्तम् । अन्यथा तन्निरूप१गमसषङ्कनं स्यात् । स 
घान्तरत्वं च नस्य परत्वनिर्वाहटकतयोक्तम । त्रापि कथम्भावाका- 
दायां नक्जिष्कषाथमाकाशादरीनां भूतानामोषध्यादीनां भोनिक्रानां च 
खष्कथगन कठत्वं प्रतिपाद्य तस्य सवरौस्तरत्वकथनेन चगमत्षाद् 
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सिद्धान्तस्तु । 
उत्यत्तिस्थितिना शानां जगतः कतृं वे बरहत् | 
वेदेन बोभितं ताद्ध नान्यथा भवितुं प्षमम् ॥ 
न हि श्रुतावराधाञस्त कल्पाऽपि न विर्द्घ॑त | 
सर्मभावममथत्राद्चिनत्यश्वयेवद् बहन ॥ 
व्रदनेव नागतं बोध्यत । बदश्च परमाप्ताऽक्षरमात्र- 

7प्यन्यथा न वदति । अन्यया सवैमेवाविश्वामप्रसङ्गान् । नच 
करत्वे विराध ऽस्ति । ससत्तरादिधमतरत् कतैखप्याप्युषपत्तेः । 
समथा निद्धकते सामानाधिकरण्यविरोधः। मसङ्गानादिषद।- 

1 

गौणमपवनसन्नं प्राणःदनामिवानन्नर्यं निवास्तिम । सर्व तै तेऽन्न- 
माप्नुबन्ति- यन्न ब्रह्मो पासन दइल्यादिनाऽन्नब्रह्माद्य पासलनाफलं प्रधान. 
दाषनयां, अस्ति ब्रह्मानं चद्धद सन्तमेन तत विदुरित्यादनाऽनु- 
वाकचतुषएनन कथितस्य मरवव्रह्मानन्दानाप्तिसितभयरभावरूपप्रध्रान- 
फलस्य राषरतय। सर्वोत्कररत्वक्षापनायोक्तमिानि कतृन्वं परम्मिन् 
सिद्धति । तथाप सखरूपलक्षणवररध्रत् पूवकाण्ड.क्तप्रजाप्रानगन- 

श्य प्ररूनिगतघ्य वा कतृत्वत्यारापणाचुवादोऽपि सम्मवतीतं दती 

यप्रपाटक्र ऽपि फराश्चव्रणेनामुख्यत्वात् तत्राप्यत्र नतभ्यम् । तथाच 
नास्य टक्षणत्वमिति पूचपक्षाथः। 

स द्धान्तमादुः # उत्पत्तात्याद # | # तदद्नति # कनृत्त्रम् | 

# मन्यथेति# गौणम् । # कटय इति # कर्पूरम् । #सवेभावःक# 

सम्रभवनम् । तत्र समथत्तरागूकत्रोप कर््रित्यथः । गृ्ातं विमजन्ते 
# वेदेनत्याद् # स्यादन्यगतकतृत्वारोपाञुवादः कायलक्षण याव्र 

स्वरूपलक्षणं विरुद्खन । तदव तु न । विवरणाचि परस्य तृनायान्तेन 

बह्मपदनैव विदनत्तरात् । नच तन्न वेदहिरण्यगमब्राह्मणज्ानिज्ञीवा 
अर्भस्यनं ग्रहीतुं शाक्याः। परपदधिवरणावत् सान्नत्था्रिना ब्रह्मापन्च- 

योल्कर्भप्य तेप्वशाश््यवचनत्वात् । परशब्दस्यान्याथकन्वोपगमऽपि 
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नां धर्ममेदेमैव तदुपपत्ते; । नच कतृं भसारिषमो, दहादध्य 
सङतत्या दिति वाच्यम् । प्रापञ्चिके करतत तथत्र । न त्व 
किककषसे । प्रत एवास्पेयाह अप्येति पुरोत्रतीं भपञ्च इदम 
निर्दिश्यते । अनेक मुतमातिकदेवातयंङ्मनुष्य नेकला काद् भुतर 
चनायुक्त ब्रह्मारटकाटिरूपस्य पनसाप्याक्रसयितुक्षक्पर चन 

स्थानायासेनोसतिस्थितिभङ्गकरणं न लोक्गिकम । 

श्रिवरणाक्तत्रह्मशब्दानुरोधादेत एव परव्वन ब्राह्माः । तन्प्ा्तस्तु क 
मशापीति साधनान्नरेण क्ञनन को तरा व्रिशेषः स्यात् । अन उल्क 
राथकत्वमाद्रणायम । उन्छृषटं च किमद्यपक्षायां बिषरणाचुरोधावु 
अद्यन्तरं करभ्यम् । तश्च प्रासद्ध, स्वरूपलक्षणदीनं च । न च प्र 
तिः । साङ्कन्यमनेऽपि क्ञानान्मकपुरुच्रवेक्चया तस्या हीनत्वात् पराश्र- 

$~ र १ स्वार । गञ्चांनत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । अनी ब्रह्मपेक्षयान्यस्थ 
परत्वन वक्तुम शाक्यत्तरादुक्तलक्षणविशिष्टस्मैव ब्रह्मणः कैतवं वेदेन 
थोध्यते । नच तद्र।पिनामति दाक्यवचनम् । निरङ्कूःशस्य तस्या. 
स्यत्रासिद्धताया अनुपद मव वक्ष्यमाणत्वात् । 

किञ्चि | वेदः परमाक्तत्वादृक्षरमःच्रमपि मिध्यान व्रषूनि। 
धरि कापि तथा षदेत्, स्वगकामो यजेनेत्यादिविध्यदो स्वरूपलक्च- 
वाचे चारिन्वनीयः स्यात् । ततश्च सन्मागेमात्रमुच्छिधेते ! अनो 
यद्यथा दति तत्तथेति मन्तव्यम् । नेत कवैत्व वेदाक्तस्वाक्पि ना. 
स्तव्रामेष्येव सद्धनि। बच फतृत्वाङ्खीक।रे खरूपलक्षणविरधं।ऽत्ि 
यन नद नुराधादवाप्वचत्व तस्य करप्येन । तवुक्तमव्यत्वादिधमैवत् 
करृत्वस्याप्युपपतेः। नख ब्रह्म यवद्धमेराहेनमिति वक्तुं शक्यम । 
सखङ्पलक्षणविरोधात् । तत्र ब्रह्माण सत्यत्वादधमाङ्ोकारात् । न. 
चासत्यज्ञडसान्तव्याृत्तत्वनेक पएत्राथः सत्यादि पदे ठच्यत हात व- 
कतु युक्त | भ्यथपानरुक्च पत्तेः । तस्षद्धद् धमकल्तरनिद्धख। घटकु 
र्था प्रभाताच्च । अनः सत्यादिषदानां खाथैत्यागे) $पाथ एत । ठेत- 
ङुक्तं # धमेमेदेनैव तबु पपत्तरिति। स्फुटमाग्रमम्र। 

ननु लक्षणद्रयस्येकपरत्वे सवासु शतिष्वकमेव ब्रह्म प्रतिषा- 
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परतीतञ्चं निषेध्यम् । नापरतीते, न शरुतिप्रतीतम्। सबला- 
दयश्च छ।फिक।; । ततः सर्वोगिषधे तदक्ञानमव भवेव । नच स- 
स्वेतादिकं रोके नास्येत व्यवह्[रमाव्रल्राद, कारणगतुफ्रसत्य- 

त्वं भरपञ्च भासत इति वाच्यम् । ताहि कतत तथता नाङ्ी- 
| (वा ग द् 

क्रियते । स्थुतिश्च खीकरता भत्रत्ति, कता कारयिता हरिरिति। 
नचारोपन्यायेन वतुं श्प । तथा स्त्यन्यस्य स्यात् । 

तव न प्रकृतेः । शरग्रे स्वयमेव निपिध्यमानल्रात् । न जीवाना- 
मस्ातन्छयात् । न चान्पेषाद्ुभयगनिपेषादेव । तसाद् तब्रह्मगत- 
मेव कर्वैस्वप् । एवं भोक्तृस्रमपि । न वा काचिच्दृरतिः कृतं 
-निेधति । विरोधभानाव करप्पा तु छकिकपरा । फठवक्ये- 
, ऽप्यश्रुतानां गुणोपसंहार; कतेग्यः 

चम् । तद्, मस्थूलादि वाक्येष्वपि तदेव निरूप्यत शति निदधेमेकत्वं 
अलादापवितमतः कनत्वनिषेध एव युक्त इत्यत आहुः # प्रतीतमि- 
ह्यादि # । युक्तः प्रतिषरधः । परन्त्वस्थूलादि वाक्ये रोकप्रतीता पव 
प्रतिषिद्धन्त हस्या पि प्रतीतमेव प्रतिवध्यम् । अत एव नाप्रतीतम । 
प्रसश्चयितुमश्क्यत्वन प्रतिषेधानहत्वाच्च । न श्चुतिप्रतीत॑म् । तुल्य- 
बलस्वात् प्रयायनैय्यापातार्च । श्वुव्युक्ताः सद्यत्वादयोऽपि य 
ली किकर्वेनाहइतास्ततो लोकश्चुतिप्रनीतस्लाधर।रणयेन सवेनिषेधे ब्रह्मा- 
ज्ञानमेव भवत् । तथाच स्वरूधलक्षणवेययथ्यं सर्वनाशश्च स्यात्। नच 
तद् भाषाय लोकस्य व्यवदहारमाश्रत्वात् तत्रापि कारणगतमेव क्ष 

घ्यत्वमतो न तत् प्रतिषेष्यं, किन्तु; कलृत्वमेवेति षाच्यम।तद्ातु 
धमकडोचस्य ताटयात् कतेत्वमपि तथाद्धीकायम् । तेन कदपस्मर 
तिस्वीक्षाररूपगुणोऽपि भविष्यति । नन्वगलया सद्यत्वं तथास्तु, नतु 
कतृत्वमपि । आयोषन्यायेन तस्य शक्रयवचनत्वादिल्यत आहुः # 
न चेत्यादि # । # अन्येषामिति # अभमावकारस्वभावभूतग्रहलोफ- 
पालदीनम् । नवु प्रकृते फकटवाक््यावचारो मवतापि शीरतस्तथा 
सति तद्धिवरणोक्तं माक्षत॒त्वं तत्रास्तु, कतृत्वं तु कथमङ्गीकतु च- 

क्श्रामल्यतुं आहुः # गणापसहार इते # सुत्ररृतात्रे तथाङ्गीकार(त 
[4 
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तथाचायं सूत्रायः। 
जन्भ प्रादिरयेषामियवयवसमामादतदृगुशमंविक्तानो बहूत्रीहि। 
४ न 

तेल्यथः। | ज्शूसाद् वरध कतृ इति सिद्धम् । पवं सिान्तं व्याख्याय 
वस्य सूत्रा, `रोधित्वं योधयितुं सुत्रं ग्याकुषैते # तथाचेल्यादि# एवं 
कतव (सद्व, "-पुमाणरोतिकः सुत्राथै दइयथः । अत्र सर्वेऽपित- 
दृगुणस विज्ञान बहुस्थितहिमङ्गाङु्बन्ति । तत्रोपसजेनत्वेन पूर्वप्रयांगा- 
दस्यादणन्दस्य परत्व य॒ राजदन्ताधाङृतिगणीयत्वं कस्पमीयमिदय- 
यप प्रकारान्तरेण म्याङु३-.न्नि | #जन्मेव्यादि # । जन्म आदिः भ्- 
थमो$्रयवो येषां त जन्मादि । सुपां \.. पुलागिति जसो लुगिल्यवथव- 
समासादिति । भावप्रधानो निरः 1 तथाचाद्पदवि ०८ .-नन्मावयव- 
समासस्वाद् तदृगुणसंविक्ना बहुव्रीहिरित्यथैः। न च, अङ्कं प्रतीको- 
$व षव इति कोरादव्रयवपदस्याङुवाचकन्वेनात्र च तद्भावेन क- 
यमघयवसमासत्वमिनि राद्धम् । पक दोऽप्यवयवपद प्रयोगात् । 
यथा पञ्चावयतमनुमानवाकष्यमिति । कैयटेऽपि, एकाचो दे प्रथम- 
स्थत्यभ्र, पकोऽज् यस्य स पकाजिति विशि्टावयवोपटक्षितस्याव- 
यथिन शष्यादिना, अज्छलूविशिएटस्य शब्द स्यैकोऽजवयव शत्यङ्ी- 
कारश्च । त्रेकस्याचो विशिष्टाच्रयवत्ववद्त्र आद्यादीनां समूहाव- 
धयवत्वेन तद्धाचफपदानां समासे $वयवसमासत्वस्य सखेन 
सम्भवात् । 

पतस्यातदगुणसंविष्ठानत्वं त्वेवम् । तथाहि । उक्तसतरे केय- 
टेन तदृगुणसंवधिह्तानपद छ्चधा व्याख्यानम् । सस्य अन्यपदार्थस्य 
गुणो विद्ोपरणम् । तस्य संविक्षानं यनति । स वतिपदरथो गुणो य- 
स्यान्यपदायेस्य तस्य संविज्ञानं येनेति च । तत्रोदाहरणं तु शुङ्धबा- 

सस्तमासयति । तत्र शुङ्कव्ासःसयुक्तपुरुषानयने पृथगचोदि तान्यपि 
वासांसि सम्बन्धसामर््याद्रानयनेन .सम्बद्धयन्त ह्युक्तम् । श्वं च 
लस्कर्णंमानयेन्यादावपि तुद्यम्। पं मस्यसयपदाथेविदोषणस्यं यज्ञ 
सम्बन्धसामथ्योत् कायेसम्बन्धस्नन्न तदृगाणासं विक्षानः । यन्न तस्य 
सम्यन्धसामय्यत् काचे सम्बन्धाभावस्तश्रातदृगुणसंविज्ञानः। थथा 
चिन्रगुमानयस्यव्र । अश्र हि पुरुपानयने सपर।सवर्तिपद्।थभूतानां 
[चिन्राणां गवां सक्गिधानामाव।न्न शर्येच सह सम्बन्ध इति । पं 
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श्रथत्रा जन्मपभृति स्वे भावविकारा आदिषब्देन गृह्न्ते । 
तथाच जन्म च ्रदिश्वेदयेकव्रद्वावः। आहिश्षब्दश्च षमनाची | 
स च सरसम्बन्धिनं लक्षयति । तस्योभयसतापक्षलादट्तरत्रिधय 
पानत्वादन्यानेत भावविकारानुपलक्षयतीया{दिशस्धनान्पे भत्र 
विष्यराः। 

सति प्रृते $्यपदा्थभूनानां प्रधानानां सिनिप्रययभिसंवेश्ानामे- 
कटेदातया तद्िरोष्णीभूतो य आदिस्नस्य प्रथमान्नरव्यावनकतया 
जन्म विशेषणम्; । स्वयं तु वर्तिपदार्थै, विष्यः. । तस्य धर्मरूपं य- 
सप्राथम्यं तद्रपेक्षाबुिजन्यम् । तस्य नैङूप्यत्वमपि ख्ित्यादिजम्य- 
घतः सोऽत्र सुत्रेऽथादायातायां बरह्मकतैकमवनक्रियायां न सम्पद्- 
ते । तदसम्बन्धे तदद्वारा जन्मनोऽपे न सम्बन्ध इत्यस्य समास. 
ह्य।तदृगुणसंविक्ञानत्वम । इदं च तदृगणसंविज्ञानस्यःप्रथमटक्षणा- 

द्रे बोध्यम्| द्वितीयलक्षणादरे तु तद् गुणक्स्य विह्ाप्यस्यन्यपद्ाथे- 
स्य संविक्षानं सप्रायाति। तद्य चित्रगुरख्त्यत्रपि. वतन हति तद्रार- 
णःय विचेषरणसम्बन्धपूचक पत्र तस्य क्रिय।समस्बन्धो वक्तव्यः| तदा- 
प्यत्र विशेष्यभूतानां शित्यादीनां विशेषणसम्बन्धपूतका न क्रिया- 
सम्बन्ध इति पृतरैवदे वातदूगुणसविक्षानन्वम् । यदि च सविक्ञानण्वूनः 
धर्तिपङार्थस्य तदविशेष्यस्य वा प्रव्यक्ती भाव पवादि्यते, नदा तुवि 
चण्यविदोषणयोज्ञातत्वनास्माक्तं तत्प्रजयक्ती भावामात्राद् भावब्ृत्तसु- 
क्ते, सो अङ्कं वेद् यिषा न वेदेनि श्रावणाश्चानदृगृणसंचिन्ञामत्त्- 
मितिन कोऽपि शङ्कालेशः । अब्धैतत्क्प्रालादरेण भावदड्त्तसूक्त, 
यदधः वा नेनिचक्यवोधिनानाघानपक्षसूचनाज्न्मस्थितिभङ्क।दौना- 
माविभोवाङ्िरूपत्वबोधनेन भगवानव तत्तव्रपः क्रीडक्न(विस्तिरश्च 
भवकाति पुटखःएप्रकारो बाधनः । तथाच जन्म आत्रिमाव आई- 

धवा प्रकाराणामिलयर्था बोध्यः । प्रचादखटिबोचनाय प्रकारान्तर- 
माहुः #यथचत्याद् क । प्रथातकाब्दः पूत्रविधचाचकरः। #सव रहन # 

जायतेऽस्ति विपरिणमते वदधते ऽपक्चीय? नदग्रतीतिप्र्तातिलिङ्धा या- 

शुको! षद् । कथं गृष्ठन्त शत्यपेक्षाय माहुः । # तथाच्चद्यादि । # 
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अथवा जन्मनो नावितप । तदाधारस्य पूषमविश्मान- 
तरात् । अन्ये लादिमन्तः । तदाधारस्य पूर्व व्िध्रमानलराव । 
अत अरःदिशब्दः स्वराधारमद्धमवाची तद्धमाणाय्ुपलक्षकः । श्र 
थवा गमनपररशयोभेदाञ्जन्म आदिर्येषामिति । जात्पपेक्षैक- 
धचनम् । 

सर्वो$पि न्दो विभाषिकवद्धवनीव्यकवद्धावः । आदिशब्दश्च प्राथ 
म्यरूपधमचाची । पतन्ते शब्दानां धमेतराच कत्वस्य सिद्धत्वात । स 
च सखसम्बान्धनं लक्षयति । तत्र क लक्षयतीत्याकाङ्कायां तस्य यथो- 
रपत्ताघ्ाधारता तथाश्रिमेषु निरूपकता । प्राथम्यस्योभयसापेक्षत्वात् । 
अत उत्पत्तेरत्र कगटोक्तत्वेन विद्यमनत्वादन्यानेवो पलक्षयतीति त- 
थलयथः । तेन विषयवाक्षयोदितो शखितिभङ्चो प्र्याहारन्थायेनान्ये- 
घामपि योधक्षी । कालादि गतमपि कवैत्वं मगवद्ीयमेव, न तु ख- 
तन्त्रमिति च वोधयितुमत्रादिप्ोक्तिरिति तार्प्यं सूचितम् । प्व 
व्यास्यनि आदिपदस्य लाक्षणिकत्वम । तथादिपदेन आदित्वधमेव- 
तया जन्मनोऽपि सद्धदीतुं श॒कयत्वाजन्मपदतैयथ्यापातिरिल्यसस्य। 
प्रकारान्तरेण वयाकरुवेन्ति # अथवा जल्मन् इत्यादि । बहिर्विधषा- 
ने जन्माधारे पश्च।जन्म चेत्तदा जन्म प्रत्यराधारस्य तद्रतधमंस्य चादि- 
ता सम्भवति । प्रकृते तु तन्न स्तीति जन्मनो नादित्वम् । अन्येषां तु 
भवविक्षारणामुक्तयुक््यादिमतो देताखददिशबदः सखाधारसदखमंवाची 
यादित्वाधारभूनोऽ्तपदव।च्यो धमस्तस्यान्यापेक्षया प्राथम्यात् तसपू- 
वंकमेच तं वदृन्नादित्वस्य सापक्षतया तद्धमाणां चिपरिणामादीनामुपल- 
कषक इति न स्वाथलयागदोष्रो, नापि जन्मपद्वेयथ्यंदोष हत्यर्थः 4 अ. 
स्मन् पक्षे असत्कायवाद् आपतति । तथापिं यदेतस्य कथनं तन्नु- 
सदहोस्तरतापिन्याद्युक्तमायिकसृष्टि प्रत्यपि भगवत पव कारणत्व- 
मत बाधायतुःन तु पूर्वोक्तं पक्षं निराकतुमिति बोध्यम । अथ 
मयद््खाटसप्रहाय तदृगुणसंविज्ञानपक्षमभिसन्धायाहुः # अथां 
गमनत्याद् # गमनप्रवद्रायाः पूरवोत्तरावधिभूतुसरपरतिसश्चरयो 
मध्य कावस्वरूपस्य कारणतां भवाज्ञन्मादयो मवर्तीति जन्म भष 
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नन्भ तु श्रुतत्वाव सिद्धप । 
ञ्मथवा किमनया कुर्या । जन्प भ्राद्रस्य भ्राकाक्षस्य 

यत इति । तस्माद्रा एनस्मावात्मन भ्काशः सम्यत इत्यव 
विचायते । फलपम्बन्िलात् । तेनेकत्र सिद्धः पौसार्धः प- 
कारान्तरेऽपि । यतो वा इमानि भूतानीयत विस्पुनिङ्गवत् सर्वो- 
त्पत्तिः । भ्रत्रतु क्रमेणोति विक्षोषः । एतेन सवं एव प्रकारः 
सूचिता वेदितव्याः । 

दिथषां तत्तञ्जातीयं जन्मादि । जानिरत्र विकारत्वं क्ियतस्वं घा। 
अत्र, ब्राह्मणो जन्मतः चयान्, न ब्राह्मणान्मे दयितं रुपमेतशच्चतुभु- 
जमित्यादाविच जात्यपेक्षयेकवचनम । तथाच यद्यपि, सुपां सुदु 

गिति जस्त लापे जन्मादीति सिद्धति नथापि विक्षारान्तरसंग्रह- 

स्तेन न भवर्यतस्तवुपेश्चितम् । नपुंसकं तु सामान्ये । चनत्पक्षसं प्रहे 
वीजमाह्ुः । जन्म तु श्चुनत्वात् मिद्धमिति । जन्म तु, यस्मिन्निदूर 
संच विचेति सव्रमिति तैत्तिरीये भरुतत्तराद् उ्ययनात्मकवहिगमन- 
रुपं सिद्धम् । तच्च सजातीयस्वलनवियो गदि संगरहधतः समयन- 
रूपं प्रवरं च स्मारयतीति तदूगुणसचरिह्ञानो$पि युक्त इत्यथे: । 

पवं पक्षत्रयेण व्यास्यायेतेषामत्र बोधनस्यानतिश्रयोजनत्धात् 
प्रतिपन्तिगौरवाच्चारुखि सुचयन्तः प्रकारान्तरेण सूत्रं व्याकुष- 
न्ति # अथवा क्षिमिल्यादि # । नन्वेवं सत्याकाङाजनकतवस्येव लक्ष 
णत्षमायति, न तु सव॑भूतजनकत्वस्य तत्श्वित्यादिकवेन्वस्य च्च । 
तथा सनिं वाकयान्तरे ब्रह्ममेश्ापलिरिनिकाङ्गायामाहुः # तेनेत्या- 
दि # थद्, यतो वेति वाक्यं विष्रयस्वेनादूरणीयं तद। व्ययं न्यायस्तु 
सवैथाङीकाये प्रव । अन्यथा आकाङशवक्ये$पि ब्रह्मान्तरापसिः 

स्यात् । अनो जननप्रकारस्यैव मेदो नतु ब्रह्मण शइतिन कोऽपि 

दोष इत्पथः । यतो वेतिश्वुतो, यत॒ प्रयन्त्यमिंसविकान्तीत्यस्य 
भागस्यश्यद् ब्रह्म प्रयन्ति प्रक्रणसष्िसामयिकनवुःखराहिल्येन धर. 
टये गच्छन्ति, अभिबरः संविशन्ति खपन्ति सुषप्ताध्िव सरसम्पन्ना 
सवन्तीव्यर्थो बोध्यः । पतं पक्षलयेण व्याख्यान बीजमाहुः # पतेन 



६२ . सपरकाषे अणुभाष्ये | 

ब्रह्मनि वारे ब्रह्मणोऽप्यषिषत्वाद् ब्रहमे्यायाहि । न 
सध्य।हार्ः । 

श्वे यानिः श्राह्लयोनिः । शाचोक्तकारणतादियर्षः । 
शास्तीति शेषं मेदः । सामान्यग्रहणं पू्ेकारडे पूवृष्टिना- 
कपानां सद्भैषर । यथाऽस्येत कारणस, नान्यस्य तथे परि. 
टद् वष्यामः । मतान्तखनलन्ादीनां न विकारित्वं किन्खा- 

त्यादि # सूते पवं्छिष्प्रयोगेण वेदोक्ताः सयं एव प्रकारा व्यास 
चरणः संगृहीता ज्ञयाः । तथाच चित साक्षात्, क्रचित् तरस्यत्यन, 
कचित् किञ्िदृव्रारा क्रमेणेति वोधनायास्माभिरपि तदाशयं स्फु- 
दकठै पक्षत्रये व्यास्यानमित्यर्थः। 

नन्वत्र रक्ष्यानिरदँ रात् प्रतिक्षायां चः सम्बन्धिविचारस्यैवा- 
भिकृतत्तन ब्रह्मणो ऽनथिकृतत्वाव् चर ब्रह्मानुचृत्तरशकष्यव चनत्वेन ब्रह्म- 
परं ब्रह्म वाऽध्याहायम् । कमषष्ठपक्षि तु प्रनत्वादेव तत्पाततन्तयं 
दोर हत्यत आष्टुः # ब्रह्मेह्यादि # तथाचा्थादेव तत्पातिर्नोक्त- 
दोष हइत्यथंः। 

पतरं लक्नषणत्रोधकं सूरश व्याख्याय प्रमाणयोधकमंदां व्याक्क- 
वेन्ति # शाख इत्यादि # शाखे इति सप्तम्या वैषयिकमधिकर्णं 
घाध्यन । शास्रानषयो योनिः शाख्योनिः । विषयतेवं प्रतिषाद्यत्वम् । 
तदेनदमिमेधायाहुः # दास्ोक्तेत्यादि # । # दास्तीति राज्ञवद्ा- 
कात्या । पनन नद्धिरोघे$पराधोऽपि बोधनः । नन्वनोत्तसकाण्डाथ 
पतर विचा्यन इनि शाखस्य कुतः प्रयोग इत्यन आहुः # सा- 
मान्येत्यादे # । # पूवखष्टिवक्यानामिति # भावब्न्तसुक्तादीताम् । 
पनेन बेदायनयेव। त्र सूत्रकृतो ब्रह्म विवक्षितमिति ख्वोक्ते बीजं प्रव्- 
शिनम् । नच योनिशान्द। निमिक्तवाची धराय दुद्यते हतिः साधारणेनः 
कारपापदन कुना व्याख्यायत इत्यत आहुः # यथेलयादि # । # उप~ 
रिष्राद्रात # अभ्रिमसूत्र, तथाचातो व्याख्यात इत्यथैः । ष्भन्र क- 
श्चिजन्मा दि सूत्रस्थन यन इति पदेनैव तरिषयश्चुतः स्मारणात् सिदे 
दाखप्रमाणकटतर, णख्यानित्वसुत्र व्यथैमित्याह् । क्न । यैत इत्य 
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विभरव्रतिराभातरावे् तथोत्तरत्र व्यते, तदनन्यलाधिकरणे । 
नामरलीलाय। अपि न पृथद्मनरूपशं पपञ्चमध्यपातात् । 

केचित पृथगरूपनामप्रपञ्चकरखं योगविभागेन प्रभत्नय 
समन्वय दिसू तेष्वेव हेतून् बणे्यान्त । अन्वयमिद्धःथं च अत- 
ति भ्याप्नोतीयत । शाके योनिं भराप्ते तदति । नेतव् मूत्र 
क दुपम्मतमति मतिमाति। 

स्य हेतुष्ोरो प्रवेशो जन्माचस्येतिमागस्य प्रपञचब्रत्तान्तपरतया ब्रह्म 
छक्षणत्वायोगन सङ्कनत्वप्रसङ्कात् । नच लक्षण प्रनिएस्यैव यतःश्य- 
व्दस्योक्तशरु तस्मा र कैत्वमित्यपि युक्तम् । शुनो भूतानीति बहूव चनेन 
लक्षणस्य तद्धिरुखत्वापन्तः । नच जाव्यपेश्चयैकवचनान्न विराध दति 
वाच्यम् । तथा सति वाक्षयान्तरासङ्ुदेण ब्रह्ममेद्। पत्तः । तस्माच्छ - 
खयानित्वादित्यवदयं प्रणेतव्यमर । ननु तथापि साध्रारणशर्दन 
व्याख्यानमयुक्तम् । जन्मादीनाम।दिमन्तथा असस्रेनान्रिमपघूत्रऽपि त- 
टष्यक्ारणताया पवर सिद्धरित्यत आहुः । मतान्तरलयाद् । न्यूनत्व- 
ङ्प प्रतिक्लादपरं परिहरन्ति # नामेत्याहि # 

श'डुरमतमनुवदन्ति # केचिदित्यादि # तन्मते दशमून्र ज- 
न्माद्ययिकरणम् । तत्र द्वाभ्यां प्रतिज्ञा । तत्र दितीयसूजे पञचम्य- 
नम्बयादन्वय सिद्धं तथ बणयन्तीयथेः । तद् दुप्रयन्ति #* नेत 
दिष्यादि # शाखग्रोनिरिष्येतावतेव प्रतिज्ञासिडावापि त्ादेलखयव- 
ककथनाद् अग्रिमसूत्रे पुनः स्ाध्यपरामकराच्च तथेत्यथः। यत्पुनः 
चाखश्च योनिरिति षष्ठीवत्पुरुषमङ्ीकृत्य. महत ऋग्वेदादि दा! खस्य 
सवौयौ त्र्यो तिनः सर्वक्कदपस्य सम्भवो, न समक्षादन्यतः सम्भव- 
तीष्येवं ब्रह्मणः सवैहत्वं समर्थितम् । अस्य महनो भूतस्य निःद्व- 
नितं यद् ऋग्वेद रत्यीदिबृहदारण्यकीयञ्चातमादाय पुरुषरनिःद्वा- 
सवद् वेह सम्भवश्च तत उक्तः । तत्तु मध्वभाष्यग्याख्याच्रा जय- 
तीर्थतनेव दूषितम् । इषं शाद्प्य निरितत्वं किमयेमुपलभय रचिनत्वं 
धा, निंःदूनमात्रत्वं बा । नाद्यः । कणादृक्षचरण जु सरणप्रसङ्कत् । 
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शुत्यादिविरोधाञ्च । नं दवितीयः । शास्रयोनिस्वष्य सावेहसाध- 
कत्वा माधर्परसङ्कादिति । इदमपि युक्तम् । पूव॑विकल्पे वेदस्यानित्य- 
त्वश्रसङ्कत् । द्वितीये निःह्वासस्याबुचिपूवंकत्वेन तथात्वादिति । 
पतेन, । गतं ब्रह्म वेद गतसवविषयप्रकादयनशक्तयाधारः । वेदाणा. 
वानत्वात् । द्।पगतश्रका।शनराक्त्याधारदीपो पाटन व ह्निव दिति विवर 
णोक्तमवुमाने, निःदषासात्पकवेदोपोदानत्वेनावुदिपूवकनिःदवासो- 
पादभवुरुषदएान्तसनायन प्रतिखाधनेनापास्तम । 

यत्तु भामतीनिबन्धे, वणैनित्यत्वपक्षेऽपि पदानामासुपृ्वीवि- 
दिष्टवणोत्मङन्वाद् धक्ियानां च तादशपद्त्मकस्वाद्ानुपृव्योश्च 
व्यक्ति धमेत्वाद् नुपृ्युपगरहीतानां नित्यानामपि वणानां पदत्ववा- 
कयत्वयरनित्यत्वेन लोके वेदे च न तयोः पौरुषेयत्वे विवादः । 
किन्तु वेद् वाक्षये पुरुषस्वातन्त्यासखातन्तययोः । तत्र खातन्त्यकोरिः 
काणाद्ादौनाम् । द्वितीयां तु ज्ञेमिनीया वेदाध्ययने प्रति गुरदिष्य- 
परभ्परानादित्वेन समर्थयन्ति । वेयासास्तु, अन।धविद्ोपधानलन्ध- 
सवैशक्तिकशषानस्थ परमात्मनो वेदजनकत्वे$पि पृवैपूवैसगोनुसारि- 
ताहक्त।दगासुपूर्षीबिर चनेन । अतः पुरुषाख्ातन्यमात्रमेव वदे भ- 
पौ रुगेयत्वमिव्युक्तम् । तदण्यसङ्गतम् । वणेवद् वेदिकपदादीनामपि 
निलय. आत् । वाचा विङूपनिव्ययति, वक्षा नारायणः साक्षात् खयम्भू- 
रिति श्ुश्चुम, वेदश्य चश्वरात्मस्वादिल्यादिश्चुतिपुराणवाकययु वेदप- 
देषद्नुपू्वोवेरिाषटश्च पव वेदत्वेन तादश्चसवेदवरात्मकत्वात् । ईभव- 
रप्याविधोपधानेन सवेहठन्धेरप्यभ्युपगमेकशरणत्वात् । तादा 
चपूर्वीरज्नया असवातन्ये राजाज्ञानुव।दकराजदूतवद्ुपर्वीरलना- 
मात्रेणे्वरसावंश सिद्धा व्यस्यियम्रन्थविरोधाश्च । अतः सितस्य 
गतिचिन्तनमान्रायायं प्रयासः । जगत्कवेस्वेनेबोभयविधतत्कवेत्व- 
श्य, तेनेव सवैश्स्यावपि सिद्धौ भाप्यकारस्याप्यपाथ पव प्रयास 
इति दिक् । 

अन्यस्तु शाखं योनिः कारणं प्रमाणमस्येति म्याचक्षाणेरबहु- 
वीदिरङ्गीछतः । सोऽप्ययुक्तः । लक्षणाप्रसङ्गात् । सखारसिकार्थत्या- 
गाश्च । । 

्िनेन्दरमिक्चुणा तु शाखं योनिः मूलप्माणं यस्मक्निति 
सतस्यरथ परहुवीहिम द्ीहत्योक्तम । न्ग राखादितिषक्म्ये ब॑च्छा- 
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तस्माद सनेयं मर्शाक्तमं च सिद्धं नगत्कर्तवेन । 
नतु न स्वो वदरो ब्रह्मणो जगत्कर्त्रे मानम् । तपोयङ्- 

दियुक्तपरजापिभरभूनीनामितर जगत्कारणस्य पूरेकाष्डे तस- 
दुपारूषानेत्ववगम्यमानलात्। नचायान्तरकारखलम् । परस्याभ्र- 
वणात् । उत्तरकाण्ड तु दयमरतिपादनाह् विरोधः । सन्देहश्च | 

ख योनित्ादित्युक्तं, तच्छ खाविरुहयानुमानस्छतियोगिप्त्यक्षादिस- 
प्रहाय । अत पवाप्रे, उपपततश्चत्यादाषनुमानम् । स्मृनेश्चत्यद्ौ 
स्तिः । भाचारद दोनाञ्चत्याक्ावाचारदरौनमुखन योगिप्रलयक्षारि- 
कं ख सेगूहीनमिति। तद्त्रैवाग्रे मया द्यम् । 

उक्तायै निगमथन्ति # तस्मादित्यादि # तथाचात्र निरु श- 
जगत्कतेत्वेन शाखप्रतिपाच्यत्वम्रिति क्षण सिखमिष्यथः । तत्र ध. 
मदिषारणाय तृतीयान्नम् । प्रृलयादरिवारणाय हषम् । तेन लक्षये 
विषादाघ्यासितत्वदाष्रपारिहारः । प्रजापत्यारिवारणाय ऋ निगु 
हति चेयम् । 

अत्रानादिदषशिषादििनो मीमांसका वीजादुःदषटन्तेन सशि 
घाहानारिस्व वदृन्तस्तपो वज्ञ चुपचिनपुगयविशोषलब्धककीनां धजा- 
पतिप्रश्नीनां क्षे्रशानामेव तच्तत्कत्पेषु कारणत्वममिमन्यमाना ्र- 
ह्मणो निर ङ्क शं जगत्ककृत्वमसदमानाः प्रयवतिष्ठन्ते भनु नेत्याह 
# लत्तदुपाख्यनेभ्विनि # प्रजापतिरकामयत प्रजाः सजेयेति। ख 
तपोऽतप्यत । स सपानख्जतेनि। भापो वा इषम सङिलमासीत्। 
तस्मिन् प्रजापतिवोयुभूल्वाऽचरदिव्यािषु तैव पौरायोप्ववीष्यर्धः | 
# परस्येति # प्रजापत्यादिभ्यतिरिकस्य । तथाच न पूर्वकाण्डस्व 
तत्र प्रामाण्यम। ननु यथोपक्रमस्य सन्दिग्धरषेन निगय उपसंहारेण 
भवति, तथाब्रोत्तरकायडेन निगय हति हाङ्ाश्रामाह #उसटेत्याहिक 
# हयप्रतिपादनादिति # यते वा ध्मानीत्यादौ ब्रह्मणः कत्वस्य, 
नित्यशुद्ध षुदेत्यादावकवेस्वस्य प्रतिपादनादिरोध, उमयन्नापि भौ- 
तत्वस्य साधारण्याङेकनरपक्षपातस्याशकवस्वेन सन्देदश्ेति तस्याः 
धाक्टयानोलरकाण्डन तन्निणेय पयथेः । तर्हिं तम्मीमां सया नि. 
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मीमां पायाः सन्दहनिवारकल्वेऽप्यकांशस्याप्रामाण्यं स्याव । 
उभयपमर्थने शाङ्खफदयं बा । वेदभ्रपाण्यदिव तत्सिद्धः । बा- 
पिताथंषचनं बद नास्तीत्यवोचाम । 

किच) वेदान्ताः क्ते वेदशेषा, वेदा वा। नाचरः । भनुष- 
योगात् । अनारभ्पाधीततरेन तदुपयोभित्वे पूरकाण्डनिचारयै- 
व गताथलम् । विद्यप्रवेशश्च । न द्वितीयः । यन्नापरत्तिपादनाव्। 
मन्तर्राह्मणल्ामावास्च । तसाद बेदोषरा बेद।न्ता इति तेषां 
फि स्यादिति चत् । 

यो $स्तीव्यत आह # मीमासाया इत्यादि # तथाच मीमांसायाः क. 
तेत्वाकतेस्वान्यतरप्रसाधकत्वे अप्रसाधिनांङवोधक्षवेद्ान्ताप्रामा- 

्यापत्तिरुभयप्रसाधकत्वे मीमांसाया एव वेयथ्यरमिस्यु मवथापि कौ- 
ण्ठ्यान्न नस्या निणयकत्वमिति सव।स्मन्नपि वद निरङशं जगत्क- 
तत्वं कुन्नापि कस्यापि न सिद्खयतील्यनारि शिवाद् पवाद्रर्ण।य 
श्त्यथः। 

पयं ब्रह्मस्वरूपविचारेण जगत्कनूत्त्र अ क्षित्तेऽपि यदि तदृबो- 
धकप्रमाणप्रावदवरं स्यात् तदाचुपरष्धस्य धमेस्थेव तत्सिद्धिः स्या- 
दिति वेदान्तानां प्रामाण्यमााक्षिपति # किञ्चिदयदि # यदि .वदश- 
षाः स्युस्तदा द्वत्यदवत।दि प्रकारायन्त इनिकनेग्यतां वा बवोधय्न्तो 
वेदार्थे याग कच दु पयक्ताः स्युः । तत्तु न ददयने । अथानारभ्याधी- 
ता अपि स्मृनया गृह्यसूत्राणि च यथा, मानवी ऋचो धाय्ये कुयाद्, 
यद्धे कथ मनुरवःत्तद्धपज्ञमिति, अषएटवय ब्राह्मणमुपनयीत तमध्या- 

पयीतेव्यादि व।क्यनाग्निसमिन्भनादावुपनयनाद्। चोपयुज्यमानःः श- 

धभावे भजन्ने । नथेन वेदान्ता अपि, यदेव विद्यया कर।तीलयादिवा- 

केन वेदोक्तकमेसूपयुस्यमाना बद रोपा हत्थुच्यते तद्। पू्वमीमां 
साथा तृताये हदापङापभावस्याद्य स्मूतेपाहे तत्प्रामाण्यस्य च ति. 
चारितत्वात तयेव गनाथत्वाद् व्यथवात्तरमीमांस। वदु.न्तानां च 

श्तवदु वद्यास्वव प्रवरा, न वेद् दत । नाप घमाद्यन्यत्रमपुद्षाः 
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भैवम् । अरि तावद् वेदत्वम् । ् रध्ययनादिभ्यः स्मरण 

च प्रमाणं सर सर्मोऽपि वेदः घ्रे । सचन यज्ञश्चद् ब्रह्म 

भवतु । नचैतावता अरेदतपर । भ्रातप्रमङ्गात् । 

प्रकाशकत्वेन तत्र प्रवेशः । स्मूनावपि नोस्यात" अन पत्र हिक्षोष- 

निष्रदि, वेदमनूच्याचाय) ऽन्तेवास्िनमनुकास्तीति वदाजुवचनानन्त- 

मुप्निषदयुशास्नं पटित्म्र । पुराणे $पि साङ्गपानिषद दति वेदेभ्यः 
पथक् तन्नदेशश्चनि युञ्यन शति, # विदयाप्रव्रशश्चनि चकारण समरु- 

च्चीयत। यदि षेद्ास्तद्।, आम्नायस्य क्रयाथत्वादानथक्यमतद्थाना- 

मान, त्ताना क्रयाथन समाम्नाय इत्याद पूचततन्त्रवाक्याद् वद् 

ऽखलो धमेमूखुमिलयादि स्मुनिवाकयाञ्च यागतच्छषान्यनरप्रतिपादकाः 

स्युः । यथा, अग्निहोत्रं जुहोतीत्यादयः। तपति पयस दध्यानयते सा 

वेश्वदेढयामिक्षा, वारणो यज्ञावर इत्यादयश्च । ब्रह्य तु क्षानष 

हति नाभयरूपमिति तस्प्रतिपादकाना कथं वदत्वम्। 

फिञच । वदो हि मन्तव्राह्मणसमुदायात्कः । तञ्च मन्ता नाम 

प्रयोगकाले ऽनुष्ठानौपयिकार्थस्मारका वाक्यानि । ताद्धश्नं च ब्राह्मण- 
मत, तच्चादकषु मन्त्राख्या, शष ब्राह्मण गद्् रानसूत्राभ्या तद्टुक्चषगा 

निर्णीतम् । वेदन्तेष॒ तु विध्यनद्धकारण प्रय।ग।द्यमावात्त तद्वक्येषु 

मन्तरस्वराद्यभावः । अत आयेप्रसिद्धमात्रेण वक्तव्ये वेदत्व तेषामुषरः 

भूामवद् वेदोष्ररत्वेन।पाथत्वात् तेष्रा चचार ।क फल स्यत् । सन्ा- 

ऽप प्रय।जन)रेशनेव प्रवतत इति फखामावात् प्रद'त्तवघति. तन्मा. 

मांसाऽप्यपार्यति तव्साधिते ब्रह्मणो जगत्कतृप्वे $लन्तामिनेवेशो न 
काय इत्यथः 

अत्र समादधने । # मेवमिद्यादि # । न वेदान्तेषु वेदोषरस्वंः 
किन्त वेदत्वमेव । अध्ययनाध्यापननक्ञानविधिभिरवेदं पठन्तः पाठय- 
न्ताऽय चवगच्छन्त भयाः स्वरपूवकमनध्यायश्चुद्राश्रवणादानय- 

मान् पालयन्त एव तथा छुषेन्तील्याचारपरम्परया, 'खयम्मूरेष मग 

घान् वेषो गीतस्त्वया पु । वाच्या ऋषि पयेन्ताः स्मतीरोऽच्यम 
करकः” हति पुराणोक्तस्य स्मरणस्यान्नापि तुटेयत्वेन च तन्निद्धांरा- 

त् ।,कफिञ्चो त्प्तिकस्ते बादर यणग्रहणे पूजाथ रत्वा अलाकिक्थे 
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शक्यते शनिहोव्रादीनामन्यतरदनन्त मव्य तथा ब्तुम । 
तस्माद् ब्रह्मापि प्रातप।दयन्तो बेवान्त। वेदत न व्यभिचरन्तीति । 

मन्त्रब्राह्मणरूपत्व चोत्पहयामः । क्ऋगत्र मन्त्रः । ब्रह्मपर 
तिपादकं ब्रीष्यणम् । तच्छेषाः यष्टय।दिपमरतिपादक।; । 

परानपेक्षं वेदस्य प्रामाण्यं ज्ेमिनिना प्रतिपादितम् । ततम सोऽलौ- 
किकोऽथैः को वेत्यपेक्षायां यथा तन्मत यद्नस्तथा व्यासमते ब्रह्म । 
भनुपलभ्धायत्वस्योभयन्नापि तस्यात् । 

किथच । यागप्रतिषादकत्वन वेदत्वं मन्वानो भवान् श्रनाम् । 
कि याषदृयज्प्रतिराकत्वं वदस्वम्, उन यतिकञश्चित्तःप्रतिपाद् कत्वम, 
भथवा यथाकथञ्चित् तल्रतिपादक्वमिति । नादयः । अग्निहदोभ्रादि- 
प्रतिपादकस्य भागस्य तदितरयज्ञाप्रतिपाद्कत्वेनावेदत्वप्रसङ्।त । 
न द्विनीयः। सर्वस्व तथात्वप्रसङ्खाव । मनुः पुत्रेभ्यो दायं श्यभजदि - 
व्याचर्थवादस्यापि तथास्वप्रसङ्कश । तृतीयथवत् सिद्ध ब्रह्मप्रतिपाद- 
कत्वे ऽपि वेदत्वम् । वक्ष्यमाणरीत्या तेष्रामरि यज्ाधस्वेन तथास्वा- 
हिति । सदेन दुक्तं #शाक्यते दीष्यादिनान । अत्रान्यतममिति वश्ये 
अभ्यतरदिति प्रयोगस्तु, महा माप्ये प्रष्ययः परश्चेत्यत्र निमिशलत्रिषारं 
अहृत्य ततुदाहरणे तथया बहुभ्य सीनेषु कश्चित् कञ्चित् पृच्छति, 
कतरो देवद स दत्यत्रषोपाष्यनङ्गीकाराद् बाध्यः । 

स्धरूपतः सन्देहं वारयन्ति । # मन््रेत्यादि + । तचोह- 
केव्यादिसुत्रणां विचारे हया नस्वे सति कमला धनत्वेन विधिवो- 
वितोष्वारणकः श्यो मन्त्रः । तथात्वे सति मन्लभिन्नः श्यो ब्राह्म 
शमिति वथोलेक्षणम् । ततुमयात्मकत्वे ख वेद्लक्षणं सिद्धति । म 
तु विधेया्थस्मारको मन्त्र इति रक्षणम् । तस्य, बसन्ताय कापेञ्ज- 
खानाङमेतत्यत्रा ऽव्या तेः । एवं मननहेतुमेम््र इत्यस्य ब्राह्मणेऽतिभ्या- 
तैः । भस्यर्तस्त्वान्त उत्तमपुरुषान्त ईस्ाहीनां परस्वरं 
व्रयोगकरणयूतः शव्द धत्यस्य प्रत्यगादीमेन्त्रे चान्यतः । किर्ट्वमि- 
युक्तानां गक्न् इति समास्यानं स मग्र इति रक्षणमङ्गीक्रियते । 
यदि ठु अरशष्यूदायुरोधेन वसम्तायेत्यादीनां प्राक्षणतवमङ्गीहस्व ध्र. 
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यद्यपि न विधीयते, तथापि तादृशमेव ज्ञानं फलयिषि यु- 
क्ते पत्पश्यामः । पूर्वव्रेलक्षण्यन्तु भूषणाय । 

कण्डदरयस्यान्योन्योपकारिलाय प्ताधारणग्रहणम । चदेव 
विद्यया करोतीयादिना पूर्वजञषतवं सवस्य । तमेनं वेदानुवचनेन 
बरह्मणा रिविद्िषन्तीत्यादना सवेप्येोत्तरशषत्वम । कमब्रह्म- 
णोः क्रियाङ्ञानयोधेमिपरत्वौनक्यात् करतैताकयेषु सम॑व्र न बर 
षे 

राधः । तस्माच्छ सख्जयानिलरं सिद्धम् । 

योगक्ररणभूनः हाब्यो मन्त्र दति सौत्रमेव लक्षणमाद्वियते, तदपि ज- 
` पपास्नादिप्रयामं प्रस्यपि व्रत्यगाशीःपथुतिमन्त्राणां विषयत्वादिना 
करणःत्वमस्त्यवेल्यदाषः । तश्चकसो मयजुष्वेवर प्रसदडम् । निगदा 
नमपि तनै निवेशः । ब्राह्मणलश्नरणमण्यत पचत प्रासिङडम । षदान्तेषु 
ख, सत्यं तानमित्यादीनाम चचाम, जच्युतमसीत्यादरीनां यज्ञुषा, 
हवुहाबुहावु इत्यादीनां साम्नां च विद्यमानत्वात् नान्यव मन्त्रः। 
ऋ गित्युपलक्षगम् । तद्धि बरह्मप्रतिपादकं ब्राह्मणम् । ब्रह्मप्रनिपादक- 
भागशः, खषटच्ादिप्रतिगदकभाग। बअ'द्यण दव निविशन्ते । दतश्च 
मम्व्रब्राह्मणसमुक्रायङूपत्व।त् सिद्धं वेदान्तानां वदूत्वमिनि । 

तर्हिं वेदोषरत्वं कथं निवतेतामित्यत आहुः । # यचपीत्या- 
हि #.। तथाच वेदे बाधिताथधचनस्यामावाद्विधीयमानमपि 
इम्, यथोक्तं फरं अनयिष्यत्यवेति नोषरत्वमिव्यथैः । नवु पूवैमी- 

, सायां वि्िनस्येव कलबरवं साधितमिति कथं तथेलयत आहु. ५ 
# पूर्वेत्यादि # । तथाच, गुणे त्वन्यायकट्पनति तैषोक्तस्वाढ् बेद्- 
,०अ- जेमिनीयस्येव निणयस्य हीनाधिकारिपरत्वं वदवरोये क- 
कर्पनीयमित्यथः | 

धवं माहादिृते पूथेपक्षं परिषत्य काण्डद्वये कषा क्यतरबवो- 
धनाय शसापदप्रयोग शति पयेषसितं तदथमाहुः। ककाष्डेत्या हि # । 
पकवाकयत्वप्रकारमाहुः । # यदेवेध्य। दि । # इवं चतुथौध्याये, यदेव 
विधेति हीतिसूत्रे ब्युर्पादपिष्यत । # रेकयादिति # । अभिषेय- 
प्रयोजनयेदिक्याव । तथाच, यज्ञो वे विष्णुरिति शुनेधर्मो यद्या म- 



७० ` सप्रकाश्चे अणुमाष्ये | 

क्ेविदम्र जन्मादिषु लक्षणस्तरादनुमानमिति वणेयन्ति । 

हास्पकः, मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकटप्यापोहयते हाहम, पनाषान् 
सवेत्रेदाथेः शाब्द आखाय मां भिदाम, मयामात्रमनुचन्ते प्रतिषिद्ध 
प्रसीदतीत्येकाददास्कन्धे मगवद्वाक्याश्च ब्रह्मवादेन सवस्य ब्रह्मा 
त्मस्वावगतिडपनिषरद्धिचात्मनि मदा बाध इति वाक्याद् भद्बुदिबा- 
धा विधातन्पूत्कं यक्ञादिकरणो कमपोष्कल्यम् । ते च वेदान्ताधी- 
ने इनि पृवैकाण्डस्य वेदान्नपेक्षिन्वं, वेदानुवचनयागादिसाधमै्मग- 
वन्प्रसाद्च्छुद्ध चतसि वि्योदेतीनि साधनावत्रोधरक्वद मागापेक्षि- 
त्वं वेद्न्तानाम् । यथप्युभयत्र पुरःस्पून्या कमे ज्ञानं च यथायथं ` 
प्रतीयते, तथापि पूरवोकतश्चुतिस्रनीनां वक्ष्यमाणानां च तासां विचारे 
क्रियाज्ञानयधम्यत्मकन्वनाभिधेयध्येकषयम् । समुश्चताम्यां तभ्यां 
यथाधिकारं ब्रह्मभावः, परप्रांसिश्च फलमिति प्रयोजनस्याप्येक्यामि- 
त्येषे मिद्ध पकवाकयत्व सवत्र कवूत्वनोच्य्रत इनि न पूर्वोत्तरका- 
ण्डयार्विराधः । हाषरोिमावस्याविशिष्स्रेऽपि पुरपक्मफटेषु यथा 
आशङ्ाङ्कायाः फले पयव्रसानात् फलमेव पूव्कागड मुख्यं तथात्राऽपी 
ति फलव्ाक्यवद् वेदान्तानामवर सुख्पत्वक्ञापनाय कशीतरब्राह्मणे 
ऋचां मुद्धाने यज्ञुषामुत्तमाङ्खं साम्नां हिरोभ्यत्रयां मुण्डमितिमू 
दंत्वादि श्राव्यते । तस्मादृषरत्वगन्धस्याप्यभावाद् ब्रह्मणः, राख्नो- 
क्तकषारणत्वं निष्प्त्यूहमिल्यथः 

पवं सिद्धान्तमुक्त्वा अ।धुनिकानामन्यषां भाष्यङृतां ब्रह्मणः | 
कतुन्वस्य शाखेकप्रमाणकत्वांशे विप्रतिपत्यम।वघाक् तन्मताजुवाव्म- 
छृत्वा केषां चद् वेशोषिकाधनुसारिणां पतमयुव्रदन्ति # केचिदि- 
व्यादि # । अत्रैवं बोध्यम् । वेोपिकादिदयेनामिमानिनस्तावद् व 
हयानां मीमांसकानां कापिलानां चं निरासाय निखिलजगरेककतार- 
मीश्वरमनुमनिनैव स।धयन्ति । तथाहि । जगत् क।यं सावयवस्वादू, 
महत्वे सति क्रियावरसराद्, महस्वे सति मूनेर्वाश्च घटादिवदिति ज- 
गतः कायेत्वे सिद्धे, जगद् बुद्धिमत्कारणपूैकं कायत्वाद् "घरादिष- 
दितिक्ताघनेन जगतत्तथात्वे सिद्धे, स बुद्धिमन् को वेलयेक्षायामत्र 
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अगत्वेन क्ित्याङिवायुपयन्तानां चिचित्राणां महाभूतानां सङ्दात् 
ताशां तेषां जगस्वेन तवुपादानोपकरयासम्ध्रदानप्रयोजनाभिन्ञः क. 
शिदेकः पुरुष अखयः। कायत्वस्य तवृ पादानोपकरणसम्प्रदान्धयो- 
जनासिक्तकतेकस्वव्याप्तत्वात्त् । एवश्च क्षित्ज्ञानां तादशाभिक्घत्वामा- 
वेन ्रकृतेश्धेतनल्वामावेन च जगत्कतृत्वनिन्ृत्तौ सुखन जगत्कतुरी- 
इषरस्य सिद्धिरित । पलं प्रमाणान्तरेणेश्वरस्य नज्ञगत्कतृत्वस्य च 
सिद्धौ जन्मादिसू षस्यापि लक्षणसरात् तदितरभेदसाधने पृथिवी- 
त्ववशश्वरश्चननान्तरव्यतिरिक्तः, जगज्नन्मादिकवैत्वाद् यन्नैवं तन्नै- 
वभिद्यनुमानरूपं सूत्रमिलयेकं मतम् । तदसङ्नम् । जगत्कतृसाधक- 
स्य कायेत्वस्य हेत्वाभास्तत्वात् । यथाहुभास्कराचायोः । अगत न 
शुदिमत्कारणपूर्रकं कायत्वाद् बीजोत्पन्नाङकुरवदिति साधारणो 
हेतुः । किञ्च जगता सहेदवरसम्बन्धस्याल्यन्तापरिदष्टत्वेन साध्यस्य 
पक्चषघमेत्वाभावादयं विरुद्धोऽपि । यश्य कश्यपि बुद्धिमतः साधते 
सिद्धसाधनत्वं च । तथा घटःादिदएटन्तबटेन क।यैत्वसमानाधिकरण- 
स्यानीद्वरासयक्ञद्ाररेन्द्रियादिमत्कतेकत्वस्य सिद्धा विषष्षिनेभ्व- 
रासिद्धिश्च । तादव्राजीवल्तिद्धयाऽथान्तरत्वेनापि तदसिद्धिश्च । नचैवं 
घटादिदृ्टान्तेन शबद कृतकत्वादनिलत्वसराधने दष्टा्त।यानां पाक्य- 
त्वादीनामापच्याऽनुमानोच्छदप्रसङ्कः। लिङ्किनिः शब्दस्य प्रमाणान्त- 
रगोचरत्वन शादे पाकधत्वादीनां निवृत्या तवद्नुच्छेदात् । अव्यन्ताप- 
शिष्टे ब्रह्मणि त्वन्वयम्यतिरेकपरिश्ुद्धानां तेषां नित्रतंकस्यामाबेन 
तादश्चधमौपत्तेरनिवायत्वात् । अतः चाखैकसमधिगम्यं ब्रह्मेति । 

° रामानुजाचायस्त्वेतेषु दृषणेषु शेथेस्यं प्रदं प्रकारान्तरे. 
ण दरास्ैकसमधगम्यत्वं साधयान्ति। तथाहि । सावयवस्वादियिङ्कै८ 
पूरवोक्ताुमानैः कृत्वा सिद्धत्वेन जगतः कायैत्वं न प्रत्याख्यातुं शक्य- 
ते | नक्र जगदकायम् अशकयक्रियत्वाद् अशकथोपादागादि किन 
त्वाडच, अआकारावदितिप्रतिपक्चसद्धाशात् प्रयाख्यातुं शक्यमिति 
वाच्यम् । आकादो निरवयचत्वस्यानुकूलतकंस्य सस्वेन तस्याकायत्वे- 
$पि जगद्रपषु मदीमदीधंरादिष वाय्वन्तषु तक्मावेन वयोरप्रयाज- 
कतया ऽक शादष्टन्तेन तेष््रकायेत्वस्य साधयितुमशक्यत्वात । पकं 
निरवयवत्वनोपाधिनेव क्षित्यादिषायुपयन्तानि भकायाणि महाभूत. 
शबददव(च्यत्वाद् अकाश्रयदिलपि प्र्ययुमानं निरत्तम् । पतं सिज 
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कायन्वे दाक्यक्रियत्वकाकयोपाशानादिविकानत्वयोरपि का्यत्वतरन 
सिद्ध्या तयार पि प्रतिपन्नत्वमव । तथाहि । धरटमणिकादिषु छृनेषु 
कायेभदोनानुमितकनृगननन्निमीणराक्तिक्चानः पुरुष्रा ऽद वेचि. 
त्रसन्निवशं नरेन्दरभवनम।लोक्ष्य अत्रयवसन्निवेशाःवरोत्रेण तस्य 
कायेत्वं निश्चित्य तकद्ानीमत्र कतुस्तज्ज्ञान शक्ति वीन्रडयमनुमिनोनि । 
अतस्तु ञुत्रनादेः कायन्वे सिचः तावस्सधैमक्षा्करनकतिमांणड- 
निपुणः कश्चित मिद्ध येव । विवादाध्यासितं भूभूधराश्कि सख्नि- 
मांणसमथेकरेपूरयकं काय॑त्वात् सवैभोमसदनवदिति प्रयोगात् । 
किंच सतरैचेननानां सुलवूःखमोग्य धमौधमरसाध्यत्वेऽमि धमाध. 
मेयोरचेननत्वाखचेनना धिष्ठानमन्तरेण नयोः फलदहेतुत्वायुपपन्तेः ख- 
वैकमाोनुगुणस्ंफलदानचतुरः काथिद स्यः । वद्धकिनानधिष्ठिनस्य 
वादयादेरचेननस्प देशकाल।धनेकपरिकरसक्निधानेऽपि यू गिनि. 
माणासाघनत्वादूरौनाव् । तथाच प्रयोगः । धमाधम चेननाधिष्ठित- रबेनेव फलो पधायकौ भवेननत्वाद् व।श्यादिषदिति । नच पूर्वानुमा- 
ने कायेत्वस्य देतोरबीजोतपक्नदुरष्टान्तेन साधारणत्वं शङ्ञाम । 
अङ्कुरादौ सन्देहभ्यानन्थादितत्वेन पक्षसमतयः। पश्च एवान्नमावाव् । 
पतनेष सुलाविदषटाम्तोऽपि अत्युक्तः । नच लाघवावुभयवादिभ तिप- शकषेत्रहानामेाधिष्ठादृत्वमन्र करपयितुं शाकयम् । तेषां सुश्मव्व- 
हितविप्रङृएटद शनाशक्तिनिश्चयात् । कल्पनाया व् दानानुसारित्वयेव 
युक्तत्वात् । न चेद्परेऽप्येनादगवक्तय पचिः । तत्र तान्नश्चायकप्रमा- 
णाम्रवात् । अतः प्रमशन्तरतो न तत्किद्खनुपपत्तिः । तथाचो- 
क्तानुमानेन सिद्धयन् खामाविकसर्वाथैसाक्षात्कारतन्नियमनसादथ्य- 
सम्पन्न एव सेरस्यतीति न तस्मिन्नन्वयभ्यतिरेकपरिशयुदधमध्यनेभ्ब-. 
याद्चापाक्यितुं शक्यम् । समथेकते पूतैकत्वनियनकयेत्वङपहेतुष- 
खादेव तश्नदृत्तेः । तथाहि, केनचित् क्रियमाणं किञ्चित् स्वोर्पक्षर 
कतुः खनिमाणसामथ्यै स््लोपादनोपकरणविक्षानं च निवाहकत्वेना- 
पश्षने । न त्वभ्यासामथ्यैमन्याह्ानं षा । देत्वभावाव । उक्तसामर्यो- 
कक्ञानाभ्यामेवोत्पत्तावुपपश्नायां सम्बन्धितया इष्टानामकिञ्चित्करा- 
णामन्यर्ां कपनायोगात् । अन्यथायुमानेच्छेदधसङ्गात् । अथ त- 
दप्युपयोगीति चेत, फि क्रियमाणवस्तुखयतिरिकताह्ानािकं स्वि- भयं क्रियोपयोगि, उत कतिपयविषयम् । नाधः। कुलालदेरपि क्ि- 
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यय्रागावस्तुव्यनिर्क्तिज्ञानाचदक्षनात् । नापरः । सर्वषु करेषु तस- 
वञ्चना शक्तयनियमेन सर्वे्रामक्चानादीनां व्यभिचारात्। नच निषाह- 
कापेक्षाङ्गीकार रभ्वरे $पि रारारन्द्ियाद्यापत्तिरिति शङ्ाम् । सङ्क 
दपमात्रेण परशरी रगनभूनतेनाखगराद्यनगमदशनात् । नच कथमश- 
रीरस्य प्रवतेनरूपः सङ्कल्प धनि राड्यम् । सङ्कुरेपस्य मनाजन्यत्वेन 
हारीरानवेश्चत्वात् । मनसस्त्वीभ्वरऽप्युपगमात् । पूर्वोक्तहतुनेव क्षान- 
छा क्तिवन्मनसोऽपि प्रातत्वात् । नच मानसोऽपि सदुर्पः सदारीर 
त्र, नस्यैषर समनस्कत्वादिति घाच्यम् । मनसो नित्यत्वेन देहादच्पग- 
नेऽपि तत्सद्धाविसानकान्तिकत्वात । अत इंरशस्य विचित्रस्य जगतो 
निर्माण पुरयपापपरवशाः परमितशक्तिज्ञानः क्षेत्रा न समथ इति 
लाद्नकश्चया इश्वरः सङ्ल्पमनत्रण सवकरणसमथऽनुमानन सद््ब 

ति | प्रयोग।न्तरेण च । जगद् एकचेतनाधीनम् अचेतनारण्धस्वा- 
न्नीरोगस्वशरीरर्वादति। तस्मान्न पृवोक्तप्रकारेण श्र सकसलमधिगम्वत्वं 
ब्रह्मणः सिद्धति । 

कथं तहिं नत्सिद्धिरितिचद्, उच्यते । नाचेतनारग्धत्वेन हे- 
तुना हेश्बरसिद्धिः । तथादि । यदत्र साष्यतया निर्दिष्ट, किं तदेकच. 
तनाश्रीनत्वम् । तन्न तावदेकचननायत्तेत्पात्तखिनिकत्वम । दृष्टान्ते 

स।ध्यचेकलट्यात् । अरोगस्यापि शरीरस्य पितृषुनाद्यनेकचेननभोग्य- 
त्वात् तसद्ष्टजन्यत्वेन नदत्पसिखव्योस्तद्र धीनत्येनेकखेनमाघीन- 
त्वामाधात् । किञ्च । दारीरस्य िनिरपि, कि खावयवलमकवेतता, 
उत प्राशनम् । अद्ये भवयवाधीनत्वान्न चतनापेक्षा, षटरादिषत् । 
द्विधीषे क्षित्यादीनां शधररूपत्वभावेन पक्षे असम्भव इति पकश्चसषप- 
क्षाुगतख्िष्यनु पलम्मः । नाप्येकाचेनना।धीनप्रहरतिकर्वं तत् [ प- 
क्षान्तभूतेषु गुरुतररथ पिल मष्टीरहादिष्वनेक चेतन स। प्रहूसिकस्मन 
उयभिचारात् । नापि चतनमत्राधीगत्वम् । सिद्धसाधनत्वात् । कञ्च 
-उभयवादिसिद्धानां जीवानामेव नियामकत्वाभ्युपगमं युक्तः । काघ- 
धात् । नच जीवानां पू्बोक्तरीतिकोपाद्ानाडविक्षानतन्निमाणक्तय- 
-भाषः शङ्कनीयः । नपायागाद्िभिस्तेष्वपि ताहशक्ञानसामध्यंयोरष- 
-गमे बाधकाभावात् । एनद् पक्षयेश्वराख्यपुरुषकटणनस्य तत्र साम- 
श्येविाषकडपनस्य चाव्यन्तापरिदष्टस्वेनातिगुखत्वात् । अत।ऽजेतना- 
-रर्धर्वशिङ्ककानुमानन नश्बरसिद्धिः। 

१५ 
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जापि कायत्वलिङ्ककेन । मरहीमहाणं त्रानं सावयवत्वेन का 

यत्वेऽप्यनेकत्वात् ने स्वे पकर वैकेन निर्मिना इत्यत्र प्रमाणामाचात् । 

न वेकध्ररषत् सर्वषामेककायत्वं, यनेकरे वेकः कतां स्यात् । पृथग्भूः 

तषु क।यषु काटमदकत्मददशरनन कतक! कयस्य नयन्तुमरीक्य- 

त्वात् । नच जीवानां तादइणानमाणशक्तद शनन तन्नटृत्ता कायत्वक- 

सचैव तत्सिद्धि।रति वाच्यम् । पृव्रमशक्तानामपि पश्चात् पुण्यविक्घाषो 

पचयेन शक्तिद शनात् तद्धखष्रोपचयेनानिद्ायितादएटमम्भावनया चं 

तादद्राविलक्षणकगरकतृत्वस्यापि सम्भवादित्युक्तम । कञ्च । युगपत् 

स्वौ च्छिनत्तिः तव्रात्पत्तिश्चि न प्रमाणपद्रवामाधराहनः । अदश्नात्। 

घ प्रगवोत्पत्तिविनाश्योः करप्यमानयाद रोनाचुगण्येन तथा कट्पना- 

यामपि विरोध्रामावाख्च। अतो बुद्धमदककतृकत्वे साध्य कायत्व- 

स्यात्फान्निकत्वम् । सावमौमसद नदटान्तन तथा $वगमत् । म. 

हयादिभूनसमुहनिषठरव्राश्च घटपटस्तम्भसमूहनिष्ठकायत्ववत् । सा- 

ध्यतावच्छेद फराहित्यन द्टान्तस्य साध्यावेकलत्वं च । स्रक्रनमाण- 

चतुरस्येकस्यप्रसिद्धः । पश्चस्याप्रासद्धव्रिश्शप्रणरेवं च । तादहशसा- 
ध्याप्रसिद्धखा विवाद'ध्यासाभावात् ' बुदधमत्कतृकलत्वमातर साध्य सल- 
द्साध्यत्वं च । किञ्च । सवश्मसवराक्तयुकस्य कस्य चदेकस्य 
खाधकमिदं कायतत युगपवुत्प्मानसववस्तुगतं वा, क्रमेणोत्पद्य- 

मानसववस्तुगनं वा । अद्य, आश्चयासिद्धत्वम् । इतीय $नेककतृक- 

त्वस्षाधनाद् वचिरुद्धत्वम । अपिच । सवषां कायां दारीरणां 

सुखा द्यन्वयद् दोनेन तन्मूलभूलं सच।दिकमवदयाश्चयणीयम् -। पुर- 

वस्य नद्यागश्च कममिरन्नःकरर्णावकःरद्वारण भवतानि च, चन्न 

यविक्लोषारम्भायेव ज्ञानराक्तिवत् कमसम्बन्धोऽप्यव्रहयाश्चग्णायः । 

क्ञानदाक्तिपरैचिञयस्यापि क्ममूलत्वास्च । इच्छायाः कम।रम्मदतु 

स्रेऽपि विषयकद्याष्रनायात्तस्याः सत््रादिमूखनल्वन कमसम्बन्धाऽ- 

घञनीयः । प्तं सिद्ध कम सम्बन्धे क्षत्रह्ना प्व कतार: सिद्धयन्ति, 

नतु तद्विलक्षणः कश्चिदरुमानात् [सदत । 
मवन्नि चात्र प्रयागाः । तनुमवनादिकं स्ितक्कवेकं, कायं- 

 स्खाद् धटवत् । दंहवरः कनो न भक्ति प्रथोजनश्युन्यत्वाक् सुक्तान्म 
धत् । नथा, अश्मरत्वात् तद्रेश्र । नच क्षेत्रज्ञानां खदारारधष्ठन 
व्यभिच।रः । तत्राप्यनाद्ः सृक्ष्मशरीरस्य भावात । विमति षि- 
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वथः कारो न लोकश्ुन्यः फाठत्वाद् वनैमानकाटवत् । किञ्च । इ. 

अवरः किमदारीरः सशररोवा काय करोते मद्य: । मनसा न- 

स्पत्वेऽपि भणरीरेष मुक्त मानसकायादशनदुीः्बरेऽप्यकतृत्वाप- 

शः । नेतरः । वरिकद्पासहत्वात् । नन्निष्यमनिल्यं घा । न तार्षननिद- 

म । सबकियवद्य नित्यत्वे जञगताभपे नित्यत्वात्रिरोधदी $वर।{सलखः। 

नाप्यनित्यम् । नेदृऽ्यतिरिक्तस्य तच्छरी रषटेतोस्तदानी मभावात् । नख 

सखयमेष हेतु रेति युक्तपर । अशरीरस्य तद्योगात् । नाघ्यन्यद्रारीरेण 

कारीरचान् । अनवखानातं। क्रिञच। सव्यापरो निभ्यापरावा। 

नाद्यः । अवर्टःरस्य नद् सम्मव्रत् । न द्वितीयः, मुक्तात्मवदकतृस्वा- 

प।तात् । कार्यं जगद् इच्छमात्रव्यापारिकतृकणित्युच्य मने पक्षसथा- 

प्रसिद्धविशेध्रणस्त्रम् । इष्टान्तस्य साध्यहीनता च । अनो द् शेनाननु 

गण्यनेश्वरानुग्गनं शशनानुयुण्यपराहतमिति शासैकपमाणकः पर- 
नेश्वरः परब्रह्मभूतः पुरुतमः । शालं तु सक्लेतरपरमाण परिष 
समप्तविज्ातीयं सा्रैज्ञमत्यसङ्दतत्वादिमिश्रानवधिकातिश्चयापरे- 
मितगणोदारं निखिरदेयप्रत्यनीकं खरूपं प्रतिपादयतीति, न प्रमाण 

न्तरावसितवस्तुमाधम्बप्रयुक्तदोषप्रसङ्ग इति । 

अत्रोदयनाचार्धरीदवरसाधने नश्रानुमानानि कुसुमाञ्जलौ व्- 
हितानि । 'कायौयोजनधुत्वादेः पदात प्रत्ययतः शतः । वाक्यात् 
सङ्खथाविक्प्रास्च साध्यो विष््वविदभ्यय' दति । गत्र कायादिपद्ा- 

नि भष्रप्रधानानि। नानि चेवं व्याख्यातानि । आय),जनं सगाद्यका- 
रीनद्धयणुकारम्भकपरमाणुद्रयसय।गजनक कम । धृुतधरण श् 
रुस्ववनो ब्रह्मारडदेः पतनाभावः । भदिपदःद् ब्रह्माण्डवेनांङः। 
पदं घटादि मम्प्रदायव्यवहःरः | घटादि पषप्रयागो वा । प्रत्यया त्रद- 
जन्यं धगादिज्ञानम् । श्ुतिर्वेव्ः । वाक्यं पदसमूहः । सङ्कचाविष्ठोषः 
सगदापरमणुनष्द्कलताद् म्द्न्याजन्य परमाणामल्यारद । प्रयामः 

स्तु क्षित्यादिकं कनैजन्यं क।यत्व।द् घटवत् । अन्ये तु जम्यत्वादिर्व- 
पि युञ्जते । तथा, क्षितिः, उपादानगोचरापरोक्षक्षानो पायेच्छाता- 
इशकृनिजन्या, ज्ञ नजजन्या शच्छाजन्या, कनिजन्या वा जन्यत्वाद् घ- 
टादिवदिस्यपि । पूर्रोक्तं कमे चतनप्रयरनपूचैकं कमेत्वाद् अ- 
स्मदादिक्चारीरजन्यक्रियावत्त् । उक्ता ध्रुतिः, चेतमत्रथ- 
तनपूर्विका, धृत्तिःवाद् वियति विहद्गमधूतिषत । ब्रह्मा 
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ष्डाहि प्रयल्लवदधिनाश्यं विनाशित्वात् पारयमानपटरवत् । उक्तभ्यः 
हरः स्वतन्त्रप्रयाज्यः, उयवहारत्वादू अधुनिकलिप्यादिग्यवहारयर- 
त॒ । पृतक्तं शानं कारसागुणजन्यं प्रमात्वात् प्रत्यक्चादिप्रमाबत् । 
वेदः १।रबयो वेदत्वाद् यज्नेषं तन्नैवम् आकराद्रावत् । वेदः पौरुषेयो 
वाकयत्धाद् भारवादि वत् । इश्चणुकपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाण- 
श्र ्य।जन्यत्वे साति जन्यपरिमाणत्वात् तुख्यपरमाणकपाद्यार- 
ग्थधरपरमाशावदिति । अत्र प्रथने प्रयोगे कवैजन्यत्वं तु स्वोपा- 
दानगोकचरापराक्षक्षानचिकीपा निम दण्राद्धारकजन्यत्वप । भत्राद- 
छ।द्धारकेतिविशेष्रणान्न जीवा्मनिरूपिनादष्द्वार कजन्यत्वेन सिद- 

साधनमरधान्तरं वा । जीवानां क्षित्याचुपादानीभूतपरमाण्वादिगोच- 
रापरोक्षक्षानामावेन तज्ञन्यत्वे बाधान्न तैरपि तथा । नच क्षिति- 
धटादिसाधारणस्धकष्य साध्यश्याभावेनं स्वपद्ाथ।ननुगमात् कथं 
व्यातिग्रह इति वाच्यम । स्पपदाधोननुगमस्यादोषत्वात् । अन्यभे- 
स्छ)दिना क्षानाद्यनुमानं न स्यात् । स्वविदाप्यकमस्वत्वप्रकारकश्चन- 
त्वा्रिनेव सन्न काकारणमावात् । भत्र च सकतुंकत्वादिसाध्यका- 
नुमान् कवैस्वेनेव कारणाना, ज्ञ।नजन्यादिसाधक च ज्ञानत्वादिन। । 
एवं कायेतापि कायत्वेन जन्यत्वेन च । नच हारीरगौरतरेणाप्रयो- 
जकण्वं॒राङ्ाम् । अवच्छदककोरौ घररव्ादीनां प्रचेर आनन्ध- 
गारषाढ् ध्वसस्य जन्यत्वेन तस्य च जन्यामावल्ेनावच्छेदकनयथा 

रेके शाशरगोरवाख्च । एवं तु विवक्षितत्वे जन्ध।मावत्वैक- 
देशाप्य जन्यत्वस्येव प्रव एति दारीरराधघवात् सामान्यलाधवरादेक- 
स्वलाघवषात् कलठ्पनाखाघवाहुपखतिटाघवा खच जन्यत्षेनेव कायतत, 
न घटत्वादिना । कायत्वं च स्वसम्वायिज्ञन्यत[स्यन परम्परासम्ब. 
स्येन इृतित्वमेवेनि, न तच्रापि गौरवम् । नच वि िष्यान्धयग्यतिरे- 
काभ्यां धटस्वकूलालत्वाहिना विशिष्यकायेकारणमावस्यावदयक- 
रात् सवमेतदिरद्धमिति वाच्यम् । कायेमाब्रहृत्तीनां आतीनां काः 
येताषच्छेदकत्वमिति सिद्धान्तसमुद्धोषात् । नखाङ्कुरादो हेोरवि- 
पक्षगामिरेनानेकान्तिकःवं दाङ्याम । तत्र साध्पसम्देहस्यानन्याहिते- 
स्थेन तेश्य पक्चसमत्वात् । नच दाररजन्यग्वस्योपःघेधिचयमानत्वाच्छः 
री राअभ्यन्धस्य प्रतिसाधनस्य सस्वाच्च . साध्यसन्देदस्यान्याहितत्वेना- 
नकोम्तिकत्वं सिरखामति णकुयम् । कोदिजन्यतायामपि गरुभूनष्य 
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दारीरजन्यत्वस्यानवश्छदकःत्वाटलघुभूनस्य जन्यन्वस। तरष्येाषच्छेद- 
कल्येम तस्य च साधनव्यापकत्वनानुपाधित्वे हेनारदुषएत्वात् । प 
वञ्च कव्रोदविजन्यत।यामिव रारीरजन््रतायामापे जन्धत्वस्यवाच्त- 
दकन्वाद्रीश्वरे निव्यज्ञानादिकमित्र नित्यद्ासीरवत्वस्याप्यङ्क रणा 

प्रतिसाधनदोप्रस्याप्यमाव्रात् । अनुमानं च, क्षित्यादिकं हाररजन्यं 
जन्यत्वाद् घरवत् । इश्वरः शरीरी कतेन्वात् कुरालरवदिनि। अनु 

कूलटनकश्चश्र कतैन्वजन्यत्वाकषयामित्र शरीरत्वज्ञन्यस्व.भ्यामपि षू 
घोक्तयुक्तितुट्य्यु्हकः कयक्ारणमाव पष । श्रुतिश्च, यनो चा ई- 
मानि भूतानि जाप्रन्न इत्यादि, सहस्र तीषो पुरुष इ.वादवि, अकाः 
कारीरं ब्रह्मस्यादि च । श्चुनीनां चायुक्रूलतकंविधया स्वतन्त्रतया च 
बरह्मणि प्रामागयमिति नवीनमतम् | 

साम्पूदवकमने शरीरस्य कुन्दालकासारत्वादिगैव कारणत्व, 
मतु शरीरत्वेनेतीशवरस्यानिदयं शरीरं रोक्रानुत्रहेण उय्वहारप्रनने- 

नार्थम् । अनोऽस्म्रदाद्यदष्जनित रामह्कष्णादिनामक हारीरे भूना- 
वेदान्यायनविचः । कायेकरणानन्तरं च दाग दति । 

असिनवरमने तु महेभ्वरस्य विदहवमेव शारीरम । तश्च नि- 
त्यानिल्यपुञ्ञघरिनमित्यनिल्यां रात्रिर मेऽप नित्यांशमादाय नित्यमेव । 
आकाशात्मकं च नित्यमेव । रामरृष्णीद्िनामकं त्वाविभावतिग- 
भाषश्ालि मक्तानुग्रहेण कद चतं क्चिद्राविभचति तिरोभवनि च। 
अतत एव तच्वत्रादिमिमुतेमपि तन्नित्यं विभु बत्यङ्कीक्रियते । सवेन 
सवेदा -तथाभूनभक्तमावनया भक्तैः साश्चातुक्रियमाण्वात् । तादश 
सक्षात्काराणां प्रमत्वे सम्मत्रनि भ्रमत्वकरपनस्यान्याय्यत्वात् । 
तवुक्तम, आ्सागेकाधेयां प्रमात्वमिति । षिहवात्मकं तु यो गिप्रस्यञ्चग- 
म्यमापि विश्वरूपदशनादिषु श्रयत एव्र सहख्शः। पव शचुव्यादिभिः शरी- 
रऽद्धाङने तद्नुलारसकतृकषत्वाजुमानं निवु्रमेष। पवमेकनेश्वसर्ण 
सकट क्षित्यादि कायंसम्मव सति प्रमाणमवाद् गौरवाश्च नानेके- 
भ्वरसिखिः। किञ्चनेकेश्वराङ्गाक।रे तेषामेकमव्यं वैमल्यं वा स्पात् 
तश्राद्ये खातन्यामावाद्श्वयेहानिः । द्विनीये तु कायलिद्धिरि 
कायद् दानाद्, एकमेबाद्वतीयं ब्रह्मत्यादिशुतिभ्यस्लाह रीः. पुरणिश्चैद- 
स्येव सिद्धिरिति न पूवोकं किमपि दूषणम् । एवमेकद्वरसिद्धौ क- 
मत्श्दिष्टङ्ककान्यप्यनुमानानेि तमेकमेष साधयन्तीति नरकोऽपि 
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अन्ये पुनः श्रुत्यनुत्रादकमादुः । सतरहठसाय श्ुत्यनुसायंबु 
मानं च ब्रह्मणि पमाणमिति। 

न्तत्त, तं सौ परनिपदं पुरुषं पृच्छामीति केवलोपनपद्रे्रला- 
दुपेक्ष्यम् । 

^~ ॐ (~ 

छ्[प दाष दान मचयटमवद् वापम्रभ्राः। 

ज्ञा "न्दभक्षुस्तु, बुःदप्रभू।तकायम उपादानगोचरप्रल्क्षजन्यं 
मायैन्त्राद् घटारित्रत । यद्ग चोापादानगोचरापरोक्चच्रत्तेरेव कागदे 
तु. खाघवात् । न तु चनन्यस्य गौरवाद्राति । तदा तु बुद्ध्यादीनि 
सकारण करानि, उपादःनगोचरप्रत्यक्ष्रत्ती च्छ कृतिमज्ञन्यत्वाद् घरा- 

दि दिष्येवं कार्ण, भुनसत्त्रस्य [सद्य नन्तरं, तत्क।रणसत्व परस्य 

भोगम् इच्छाःदमस्वाञ्जीवापायिव्रदिति कारयसच्वभक्ततयेश्वरो- 
$नुमय इत्याह । 

पवञ्चामिनोक्तरीत्या$नुमानस्य श्चुव्यनु सारत्वेन प्रामाण्यू 
ञ्यामचरगानां च श्चुत्यथेनिणेव्ाय प्रदृत्तत्वात सूनमनुमानापष्टम्भ- 

कश्चत्यनुनादकम् । अनुमानस्य ब्रह्माण प्रामाण्ये $नङ्गाक्रने, यतो बे. 
व्यादिश्चतो कवलं कतैत्वस्योक्तत्वावुपादानादिगोचरापरोक्षक्ञानव- 
रधस्थासिद्धेः । अङ्र्ते तु तस्मिन् कतृत्वस्य)क्तक्षानग्यापतत्त्रात् 
सयुखन सव्रह्लत्वस्य ।सद्ध।र।त । 

द्वितीये मनमनुवदान्ति # अन्य इत्यादे # नदुभयमेकदेटया 
दुष्यन्ति # तस्तित्यादि # । अयमथः । बृहद्।रणयके शाकट्यब्राह्मणे 
उद्रानप्रनिष्ठालरश्रवणानन्तेर तुमष्णाभून शाकल्य तं प्रति याहव- 
द्कयन, स पमष नति नत्यात्मा अगृह्या न ह गृह्यनशत्य नह 

शीर्यनेऽमङ्गा ऽकिता न सज्जन न व्यथत दत्यतन्यष्टावायतानाग्यष्टौ ,. 
लाका अष्टो पुरुषाः स यस्तान् पुरुषान् व्युवृह्य प्रर्युह्यान्यक्रमीत् तं 
त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति वाक्य मूनंमूनेश्राह्यणवद्तावन्तादिनि- 
वेधपूवैकं करणाद्यग्रहो निच्योऽसङ्ख नदुःखः शारीराद्ानष्टो पुर- 
वान् पूथेव्याद्यायननेषु तत्त्टोकषु च विशेषेणोश्चेः शापायत्वा पु- 
नस्तत उपसंहृत्य, य ऽतिक्रान्तव नेतादश्च उपनिषद्वद्यः. पुरवः वृषः । 



१ अध्याये १ षादः ७९, 

तत्रागृ्यपदे यदि केवलेन्द्रियभ्राह्यन्वं त्रिवरक्षितं मवेत् नदाऽनुमाना- 
दिनापि वद्यत्वादौ पनिष्द्पद्मनातप्रयोजनं स्यादलस्तनत्र यावन्प्रमाणा- 
गो चरत्वमेवास्थयम् । तथ।सत्यो पनिषद् पतेन प्रानिध्रसत्र पवापनित्रदां 
सिद्धीति ब्रह्मणः कवलो 7निषद्धेयत्वमेच श्रुनिविवक्षिनम् | 

यत्तु मेक्षवे, उपनिषन्मूलग्रमाणकम् उपानिषन्महातान्पयपि.- 
षयं वरा ओ पनषदं, सर्वे वद। यरत्पदम,मनन्ति, नदश सतरैरहमव वेय 
इतिश्वुतिस्धनिभ्यामिन्युक्तम । तस्मिन्नपि प्च अगरह्यपदोक्तर््रानषध- 

स्य तुटयर्वान्नतः काऽपि विशेषः सिद्धति । किन्तूक्तशरुतिस्मृत्योमष्ये 
वेदपद्ात् पूवकाण्डवे्यत्वमात्रमधिकमायातीत्य गृह्यपद विरोधः पच. 
वदेव । नचाधिक्रागमने क्त्रलोपानिषद्व्यत्वहानिः शया । सर्वे वेका 
इति वाक्यस्याप्योपनिषदत्तरेन मनसेचानुद्रएव्य हव्युक्तमनवेदयत्व- 
वत् सववेद वेद्यन्वस्याप्युपनिषरन्मात्रसिद्धस्व।त् । पव मनसो $पि 
श्॒त्युक्त साधनैः श्चुद्धत्व पव दशनकरणत्वं, वेदानामपि वेदरान्तवे- 
जानसुनिश्चिताथानामेव वदनकरणत्वमिस्युपनिष्रद् एव मूलपरमाणत्व- 
भ्रति, न केवलोपनिषद्धे्यत्वहानिः । अनः प्रमाणान्तरवे्यत्वाच सू- 
न्रस्यानुमानत्वकथुनमप्रयाजकम् । श्चुतिविचारापमेत्र सूत्रतः प्रद 
तारा । पतदेवामिप्रेत्य भहटभास्करादेमिरनुमानानि दूभ्रितानीति 
युक्तया विचारे इवरपश्षफं पूर्वोक्तमितरग्यतिरक्तसाध्यकानुमानम- 
प्याधयसिद्धमे्र । ॥ . 

¢ अथ नव्याभमिनवादिमतमालमस्म्य श॒रीग्णि रईद्वरस्य कतृरव- 
मङ्काक्रिय्ते तदापि नानुमानस्य श्रुल्युसारित्वम । कतेत्वनिवादक- 
तया क्ञानादिवच्छरीरस्यापि जगत्पूववर्तिनाया आवक््यकत्वेन तधा 
नीन्तनस्य तस्य नित्यानिव्यपुञ्ज(त्मकविश्वरूपरूपताया वक्तुम दाकथ- 
त्वात् । नच नि्यांङमादाय सिद्धिः । तेषां नानात्वन तेषु हाधरत्व- 
स्य प्रव्येकपयाप्लया तद्धर्मैः सुकष्मत्वानवयवन्वादि भिज्ञगत्करणप्रति- 
अल्धापत्तः । नच नित्यपुञ्ज।त्कमेव तद ज्गीकायमिति वाच्यम् । यस्थ 
पृथिवी हाररमिद्यादो पृथिष्याङिगतेकत्वव्याकोपात् । सर्वतः पा- 
णिपादं तदित्यादि विरोधौ पत्तेः । सृिप्रकरणेषु सच्चिद् नन्द् ति- 
रिक्ततद् नुङ़चा तद्धिरेधापत्तश्च । अवो नम्यादिमनीयायुमानस्थापि 

शुत्यनु सारत्वम् । पतेनेव भक्षवमपि दत्तात्तरम् । प्रथमायुमानस्य 
यायकतुर्यकक्षत्वात । ह्वितीयऽपि प्रयोगे यद्ालम्भ्य स्वस्य का- 



८० सपरकाक्षे अणुभाष्पे । 

श्रनथिगत।्थगन्तृत्वाव् प्रमाणस्य । मनननिदिध्यासनयोः 

भवणाङ्गलम् । 

शरणत्वेन सिखिः क्रियते तेषु प्रकरणेषु सत्वस्य सवकारणतया अ- 
निश्चावितःचनानुमानस्याप्रयोजकः्वात् । नच स्मरुत्या तत्परि्रणी- 
यमिति वाच्यम् । श्चुतिविरुद्धायास्तस्या पएवानादरणायत्वात् । मे- 
न्ायणीयश्चता, तमा वा इदमग्र आसीदकं तत्परे स्यात् तत्परेणेरितं 
विषमत्वं प्रयाल्यतव्रप वे रजल्लद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं भ्रयायितद्ै 
सर्वस्य रूपमिव्येवं परप्ररणन {रजसः सत्वस्य च मवनकथनात । 
चनायऽपि प्रयागे सरवस्य परभाग्यत्वेना पाधत्वाङ्ककाराकव् तवुत्प- 

तेः पूव परस्य निरपाधक्रन्वेनच्छाद्यभावात् प्ररणस्याप्यसम्भवाप- 
पतः । मैयायकादिवननित्यन्नानेच्छादौनामीश्वरसममेतत्वाङ्गीकारे श- 
दारी राभावप्रयुक्तदोषनादवस्थ्यात् सांख्या मतालम्बन।डम्बरवैय- 
ध्यारच । अतः श्रुत्यनुसारित्वामावाश्नानुमानें ब्रह्मप्रमिनिजननाया- 
रुष । नापि योगिप्रत्यक्षम् । विदूरकाष्ठाय मुहुः कुग्रोगिनामिति 
द्वितीयस्कन्धवाक्षयात॒ । यमेत्रेष इणुत इति, धातुः प्रसादादिति 
श्वतश्च । नच गीतोक्तविश्वरूग्द शनादिविराधः। तस्य मुलङपत्वाभा- 
च।त्। कालोऽस्मीति तत्रैव निद्धौरणान । तत्रापि, रूपं परं द्दीतमा- 
वमयोगादिति वाक्येन तस्यापि भगवद ष्टेनेव द दानेन योगस्याप्रयो- 
जकत्वास्च । उपपत्तश्चत्यादौ यदुपपच्युपन्यसनं, तदपि न ब्रह्मख. 
रूपक्ञापरकतया, किन्तु हत्वाभासैः परान्तरशङ्ानिरासकतयेति व- 
क्ष्यते । आचारददौनाद्ति सुत्रन्तु कमेविष्ये, न तु त्रह्यविश्य इति 
न किञश्चिदेनत् । अतल्तवुपेश्चयमेष । 

ननु भव्युक्तं सञ्चिद्ानन्दात्मकं शरीरमङ्खारवयानुमाने दोष- 
निरास दोषामावात॒ कथमुपेकष्यत्वभिष्यत आहुः # अनधीत्य # 
तथाच [सदसाधनत्वाच्छरुन्युक्तसकलविरोषविषयकप्रमित्यज्नक- 
त्वाश्चप्रामाण्यनित्यथः । ननु मन्तञ्य इति शत्या मननं विहितम् । 
तर्च युक्तिभिरनुचिन्तनम् । युक्तयश्चानुमानरूपा शति. शरु्यनुक् 
खाजुमानस्य प्रामाण्यं शुत्येव सुच्यत इति कथं पूरवोक्तमतस्यवेकष्य, 
त्वमुष्यत इत्याशङ्कायामाह: # मननेत्यारि # तयश्च "मननेिरङ्ग 



% अध्याये १ प्रद्ः। ८१ 

सन्देहवारकत्वच्छाज्ञप्यापि तदङ्गतरमिति ॥ २॥ 
तत्रेनत् स्यात । तत्र करं समतरामि निमित्तं कने बा । कि- 

भते यतदरेतम् । एवमेतव स्यात् । यद्यकमेव स्याव तदा त्त्वि- 

र्वबोधनादनुमानारेः सर्हकारिन्वं न निवाते, किन्तु करणत्वमत- 
स्तदृशे उपश्यन्वम् । नच सर्क्ञन्व(मिद्धिः। विपश्चित्वश्चुनेवेः स्वै- 
हः सवतिदतनि शरुनयस्नराश्च नात्सिद्धरने । उपपत्तश्चेव्यादिसूत्रष्व- 

प्यत पव तज्निदरश्चो, न तु करणत्वेनत्यथः । पनदेवोपकारकत स्थर 
त्यादिप्ववत्यतिदरषरु पाहुः # सन्दे देत्यादि # । # नदृङ्कत्वमिनि # 

मननाङ्कत्वप्र् । अन पव, स्मूनश्चत्यादिसूत्रागि (दनिदासपुराणाभ्यां 
चेद समुपवरदयेत् । व्रिभेत्यल्पश्रुनद्धदरो मामयं चालयष्यती^त्यादि- 
व।कथ(नि च । पनस्परैव निष्कर्षः निबन्ध उक्तः । वदाः धकष्याचा- 
क्यानि व्याससूत्राण चैव हि । समाथिगाचा व्यासस्य प्रमाणं तद्च- 
तुप्रमम्। उत्तरं पूवैसन्दहवारकं परिकाितम् ' इति । तथाच सन्दे- 
हनत्राररूतया करपसूत्रवद् व्याख्यानरुपत्वान्नानुवादकत्वमिदयर्थः । 
क रिकाथस्तु तद्धिवरणग्रन्याद् वध्यः । 

हनि द्वितीयाधिक्ररणम् । 
एवं जिक्ञास्यद्रह्मणा लक्षण तन्न प्रमाणं च निर्णीय तस्यक्षिं 

ब्रह्मणः, क!रणनामातरे तान्पयमुत तत्तद्ध्घाप्रविदिष्टायां तस्यामिति 
संद्रायमपनेतुमभन्रिममथिकरणमिल्य। शयेन लद्वतास्यन्ति # तश्रैतत् 
स्यादित्यादि # मन्द्हव।रक्ेऽस्मिञछ ज्ञ वक्ष्यमाणं विच स्यत् । 
तशु: # तत्र किमित्यादि # तत्नेनिश्युनौ । ममतु तदिति प्रथमा- 
स्तपाठे)।ऽत्र प्रतिभाति । चोदयात #क्रिमतो यद्येवामितिक्र कारणन।- 
मान्राद्रेव जगन्कारणीमूनत्रह्मप्रमिन्या प्रमाणसाफल्य जाते पुनः 
सं श्प निपात्य तन्निरसनाथेकात् प्रयासान् किं फलान्नरं सम्प- 
धमित्यथेः | त्रत्तरम्भहुः # पचमेतत् स्यादति # वक्ष्यमाणेन वि- 
(रेणा वक्ष्यमाणदोश्निदरत्तिरूपं फलं स्यादत्यथः । तदुपपाद यन्ति 
# यदक्रामस्याद्ि # यदि कारणतामाश्रादुरेण पमिनःपूर्तिरङ्क,कायौ 
तदेक निभिच्तरादिषु षक्तन्यम् । तच्र गरदरि दण्डाद् तन्निमित्ते, यदिवा 

१९ 



८१ सप्रकये अणुमाष्ये | 

्ञानदत्तयोिरतिक्षयत्वं सज्येत । गृदादिसाषारण्यं च स्थात् । 
मत न्तरषव कथमव सन्देहो यात्ता, वतो दा इमानीया- 

दिभ्ा निःसन्देहभव्रणव। एवं हि सः। पञ्चभी श्रुयते यत इति,। 
पश्चम्पास्तक्तिरिति। भान इयपि पमी, निमित्तत न सन्दै- 
हः । प्रञम्या निमित्तत्वकथनाव् । उपादानत्वे कतृते च पन्वे- 
हः; | तद्र।चकाश्रवणात् करषनायां प्रमाणाभावाव् । पमबषाय- 
त्वे पुनः घुतरां सन्द । एवं प्रप्त आह् । 

तत्तु समन्वयात् ॥ ३ ॥ 

भयोज्यवत् कलत तदा यथायथं क्रियादाकेश्चनिशक्तेश्च निरतिश्यरव- 
अङ्कः । दण्डाधपेक्षया कतरि क्रिय। शाक्तः प्रयोज्यापेक्षया प्रयोजके 
कच नशक्तेराधिक्यदशरोनात् । यदि मृद्त् समवायित्वं, यदिवा कला. 
खादिषत् कतृत्वं तद्] तत्साधारण्य, विृतत्वमनाप्तकामन्वं चति । 
तथाचैतदाषनिरासः फलमिष्यथः । यत्र चोदयति # मतान्तरव द्वि 
त्याद्ग # साद्धन्यन्यायारिरूपस्य मतान्नरस्य स्यतिरूप्स्रात् तञ्ज- 
नकानुमयर दुएटन्वस्य सम्भावितत्वात् तत्रोचिनः सन्देहः। अव्र तु 
तदभावान्न तस्य सम्भाषनेत्यथः । सन्देहोत्पसिप्रकारमाहुः # पव- 
मित्यादि #। # निमित्तत्वकयनादिनि # वमापरागुणे $द्िया7ित्य- 
त्राकारप्रकप्रे अगुणादपि हेतोः पञ्चम्दङ्गीकृता । यथा धूणाद् वन्हि 
मानेत्याद्। । पवे प्ऱ$.प सत्कथनात् । नथाच ताधन्माग्राङकीकारे 
उक्तरीस्या क्रि्राज्ञानराक्तया ^ रनिशयत्वगङ्खप्रसङ्खः | त्जिह्ृ्व्थमु 
पाटानत्वकतृत्वय.रप्यङ्ीक।र प्रमाणाभावात् सम्रेहः । समवाय- 
स्याप्रं दू। नत्वात् समवागित्व त्रिकृतन्वष्यापसश्च तग्र सुगं नथ. 
त्येवं समवायसस्यन्तं सन्दग् सूत्रमाह्य॑नः । पननास्यायिकर- 
णत्य पण सह सामान्यतरिदोकगावरः सङ्गनरगि दिना. । # तक्नु , 
समन्वयत्त # । पव पक्षित्रयऽप दषा इनि ताव् विहाय शन्युषषप- 
प्यव कवक तटस्यक।रणत्वमाद् रणीयमिल्यद्वन पूर॑पक्षयुक्तिमाह 



१ अध्यापि १ १।दब.। द 

ठुशमदः पृथपत्तञ्पाटरर्थः । निमित्तवस्ष श्रुतिमिद- 
` साद् मतान्तरनिपङर्कलेनाप्रे व्यते । तद् ब्रह्य समवायि 
कारणम् । कुतः । समन्वयात् सम्यगदुवृत्ततवात् । भ्रास्तभति- 

परियन सब्विदानन्दस्मेण।सयाव् । नामस्पपोः काय्य 
इप्रात् । 

` कनि निन्तत्वष्येव्यारि #नवु तुद्चाद्दो विशेषावधारणपूजाभ्याव्र्तिपव- 
क्ूरणाप्यथहेनुषु द्त्तत् कयं ष्याडृत्ययं पवात्र गृह्यत इत्यत आदुः 
.# मनाम्गरेत्यायि # शाखटृणएयःत् वदरो वमदेरवदिव्या्रौ तथा व्- 
 क्ीनाशरब्ापि तथेत्यधैः। # नद् ब्रदमैव समव्रायिक्रारणमिति # तदू भ- 
चमू प्रमिडधं वा समवाचिक,रणं ब्रहमरयन्वयः । ननु सम्यगचु- 
त-वःानारापननागन्तुक्गर्मेगा स+ लक्ष्यीकृत्य वतमानत्वम् । त- 
ज्ञगति ब्रह्मवः कथम्। न हि जगति ब्रह्मण।ऽनारोपितानागन्तुकेन 
अदनेन रूपणान्वयो $गस्यते, यथा पटे तन्ता्धैटे वा मृद् इत्याका- 
द्यां नरषहुः # अत्तीन्यादि # तषु तेषु वस्तुषु तत्तत्पुदषप्रतीति- 
विग्थमास्तित्वारिधरतेगावगस्यमनत् सदाद्विरूपेणान्वयात् । यो हि 
यदूर्वितः स सखरस्मित्तद्धि रयां प्रतीतिमाधत्त, यथा घटादिः पृथ 

 सी्याद्प्रतीतप्र । तथाज्न सब्रमरल्लील्यादििप्रतीतिजनकनत्वात् सदाद्- 
न्विनम्+ तनञ्च सद्ाचात्मकं सच्चिदानन्दा मक्ष च ब्रह्मेति तेन 
ङ्पेण ब्रह्माम्योऽ्रगस्पत पत्रेव्यथः । ननु जगलयस्त्यादिसमन्वयो 
ने ब्रह्मणः समव्रायित्रगमक्रः । नामङूपयोरपि समन्वयात् । न॑ख- 
सयोनानत्वान्नान्वय इति चाद्यम् । तयोः प्रतिनियतसूपेणानन्वये$- 
ध्यचच्छदकावच्छरेनान्यस्य निराबाधायुमतात्। नच रूपस्य व्यभि- 
रः शाड्याः । तस्य प्यव्ावेत्वपरत्वात्। अवकाशादिरूपेण स्यध- 
दायत्त्रस्याकारादाषपि सत्वादिति चत् तत्राहुः # नामरूपयोः 
का यैङपत्वादिति # नामरूपे कप्रण)ऽप्युपलक्षणे । रयं घाहं नाम 
खरूपं कति शुतेः प्रपञ्चस्येतस्वयात्मकरवात् । तथाच, भनेन जी- 
वेनारमनानुप्रिग्थ नामरूप व्याकरवाणीति शुतेनाम्नां इपेषु निय- 
मने हत्" अगतः कायेत्वेन प्रतीते्ते पव कायस्य का्यताग्यञ्ज- 
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कस्वङ्पभूने । यदा हि एयुवुध्नोदराकारोऽर्थो भवति तद्रा तन्न ता- 
इरा रूपं घट इनि नापर च भवति । तदु न स्वतः किन्तु व्याकरण- 
श्च 1रुग््करणोत्तरम् । यथ। हि वालकं जने तदवयवानालाक्ष्य 
ष्यक्तौ निशितायां नाम नियमयति, पनन्नामा$ग्रमिति । तद्त् । 
अतः कमपि मूलवस्तूत्तरकाठीनं कार्यस्वरप पव प्रत्रिङतील्याग- 
न्तुक्रत्तरान्न त-समन्वयः, किन्त्वन्वयमातरं ते्रामत। न ब्रह्मणः सम- 
धा येत्वबाधकमित्य्थः। 

गनु तथाप्यस्त्यादि समन्वयप्य न ब्रह्मसमवायिनागमकल्वम् । 
कायेमात्रे प्रृवयात्मक्रानां सत्वरजतलमस मनुशृत्तिर द नात् । यथाहुः 
सांख्या: । ' प्रीलयप्रीनिविषाद्रान्मक): प्रक।दाप्रवुत्तिनयमाधाःः । अ- 
त्थाऽन्याभिमवाश्रयजननमिथुनद्त्तयश्च गुगा' ति गुणानां स्वरूपं 
बृ त, धत्वा ' सत्त लघु प्रकाठाकमिएमुषषएटम्मकं चलं च रजः। 
गुखुवरणकमव तमः प्रदी पवच्चाथेना बृत्तिरिनि '। पतद् यस्तु सर्धा- 
दयो गुणाः सुखवुःखमाहस्वरूपाः प्रकाराप्रबृन्तिनेग्रहफखका यथा- 

क्रमं बोध्याः । ते पुनरन्यीन्य।(भनवन.ऽन्पोन्याघरलवन्यान्यज्ञनना- 
न्योन्धमिथुनक्रियाइत्तयः स्वत एव सन्ना यथा वर्नितिले बभ्र 
विरोधर्नी सदश्रिना दयप्रकाराने क कुष्ते, यथात बानपिच- 
कफ दोषाः परश्परतरिरद्ध। अपि शरीरधारणलक्षणं कय कुवन्ति, 
तथैते परस्पररावरुद्धा अभ्यनुवनेन्ने, काच कवरन्तन । तथाच 
प्रयागः । महदादरिकाय सुखदुःखमाहगुणकद्रभ्यजन्यं कयत्परे सति 
छुलवुःखमदगा गकद्ररयत्वात् । यथेका रूपयौवन लेवनी सरी मतुः 
सुखद! सपत्नीनां दुःखदा पुरपन्तर्स्य माददरेति तद्धदिति । नख 
सु ल(दीनामान्तरत्येनानुमतरत् स्खयदीनां सुखादिगणकत्वे माना- 
भावः शङ्नीयः 1 सख्ञीचन्दनादिजन्यस्य सुरस्य तत्तद वयवेषु भहि- 
शेवानुमरन तर्जनकेषु स्य।रिप्वपि तस्य बहिरेव सत्तानिश्चयत् । 
भच तस्यानु मवस्य भ्र।न्तत्वै शकयव चनम् । तथा सति देहे मे सुख, 
शिरसि मे वेदनेयाद्नुगवान्तरस्यापि बाधप्रसङ्गात् । प्वतुखी- 
छख चन्दरनञुख।मन्याद्यामरखपा$ःप युज्यत । अगन्नरत्वनानुमवस्तु 
मानसस्यव । एवं सिद्ध तेषां बाह्यत्वे स्छयादिसंसर्गण बहिरव ते- 
$ भष्यज्यन्ते । घुतदवरत्व्रादिवत् । तथाच प्रयोगः। विमताः छ 

ज्ञादयो न साक्षादत्मवम।; । बाह्यत्व सत्यात्मनि प्रतीयमानत्वात् । 
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प्रतेरपि खमते तदंश्लात् । अज्ञानात् परिरेदापियसे । 
~ 

मौरस्वादिवदिति । तथा, सयादयः सुखादिगुगाकाः सुखादि जन- 
क्वत् । यदू यज्ञनकं नत् तदृगुणकं, प्रक! रारष्यादिजनकवन्दि- 
च्न्दूनादिड्टिनिच । पतरं सिद्धे तेषां तदृगुणकत्ते तेषां दब्य।णां 
तद्गणासपकत्वमष्वनुमेयम् । तथाच प्रयोगः । विमनाः सुखाद्या- 
त्मकाः, सुखाद्यविनाभूतन्तरात् । तन्मात्रातनेनामू तमहाभूत यत् । तथा, 
सुखादय द्रःयसूक्मावस्याङूगः । तदविनाभूतत्पे सतिं नज्जनक- 
स्वान् । महाभू ताविनाभूतनञ्जनकनन्म ववद? । नच प्रथम क्षे 

 दय्यं खानद् गुणा्युन्यमेतरत्पद्यनत इति चाखयम्। प्रन्यश्षत्राधिनत्गत्। 
अपाकजस्य रूगदरुत्पत्तदशायामप्यनुमव्रत् । पव सुखाराताव 

बोद्धव्यम् | पुत्रचयुत्पसिङन्त एत पु ग्भरेनसुववुःखःदयुन्पासदृर- 
नतस्तस्य बाल्ास्तदनीमापि नज्जनक्रनया तदृूगुगकत्वतदविनाभा- 

`वपोिंश्चयांरति । प्यं मत्रायणीपे, तमे अ इरमकमेवाप्र अमीत् 
तत्परे स्यत् तन्परेभेरतं गिषमन्वं प्रयानीति । दवेताद्ननरे $पि, 
प्रयानन्तहञपनिगो पथ ही नमश् वच्याय प्रकृ गानां चसु 
एघ।द) सत्तश्चाव्णत् पुरपरषु मन्वाद्षु नथा स्मरणात् नच्च 
"अकृते; भत्र सवयस्य निगु गत्वरन गुणमय्यः प्रकृतसेत समन्-ग्यस्य 
सिद्धत्व व्रद्माणः समवाविर्बसिद्धाग्यत आहुः # प्रङृनेरन्या- 
दवि # | 'आनीज्ज्ःनमग ह्यथ परकमव विक्रादपनम्। यन्। विवेक- 
निपुणा आदौ छत्युगे युग । नन्मायाफरङाण केवटे निर्विकःल- 
तम । वाङ्कमरनग चग दविधा समन्द बृहत् । तयोरकनरो 
हथः प्कृनिः सोभयान्मिक्ा । क्षा त्वन्यनमा मावः पुरषः सो$. 
भि्धायत' हत्यायेकःदशस्कनयीयमगवद्ाक्रयेप्तस्या भशत्पे अन्यत्वे 
ख॒ निध्धिंते तद्र परवाप्यागन्तुकत्वन तदन्वयस्थापि समन्वय 
स्राभावान्न तेन ब्रह्मणः समत्रायत्वमङ्क श्व्यथैः । ननु भ- 
अन्वेष, तपि तदन्वयस्य सापः साधितत्वात् तेनैव ङदेण 
बरह्मन्वयोऽस्तु किमस्त्यादरूपान्वयाग्रहेणेव्याशङ्ाया माहुः * अहा 
मायादि # " भयमयेः । प्राहृती या प्रीतिः सा आह्वानिकी, नत 
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ञानेन बाधदरीनात् । नानालं सच्छिमेव्र । जहनजीतरान्तय्मा- 
मि्तेगके हा गपाक्व्यात् । कयमेत्रमिनि चेत् ।न । सदर घट- 
र्पक्रियास्वित्र तारनम्मेनातिभौव्रतज्जडेऽपि भानलादिपती- 
वेक्तार्नस्मेनाविमावाऽङ्गाकत्तव्यः । भगवरदच्छ्धाया निया- 
मकत्व।त् । 

क 

वास्त । नत्र गगके देशान कालतश्च परिष्डेदः। यथा कस्थनित्ं 
कथित् पियं सिञ्चिन्न । तदपि कराचित् पिमे, कदाचन्न। नचा 
सति नम्या अःपाःघकन्वम । मेतेयीन्रद्यणे तयेव सिद्धत्वात् । धा- 
स्तरस्य प्रैसर्भिक्रनायां नस्तुम्द्धात्र क्षानेन तदूव्राधायोगाच्च। अनो 
वास्तवं प्रियत्वरमान्मन्ये पल्यात्म न पव दरोनादिकमावदय रमिति वा- 
धित्वा एदं सवे यद्यममतेद्यनन सवस्यामामिन्नत्वं श्नावयति। 
तथा नत्तमय, आनन्द ब्रह्मणा वरद्धानिच्युपक्रम्य, पनस्हवा चन 
पाति किमह साधु नाकरवं क्रिमहं पापमकग्वामति सय षतं ति- 
द्वानते आत्मानः स्पृणुन शत्यात्मत्ानुसन्धानेन तत्कृनतापामावरं च 
श्रावयति । अत पवमान्मानन्दन्ञनेन प्रकतिकपियत्वादौ षाधघष्स- 
मान्न तद्धपेणान्वय आ द्वियते । किन्त्वात्मस्वेन सर्वस्माक्तरुपधिप्रिय- 
त्वस्य बाधन।दबाधितनेवरूपया श्चत्यविरोध इनि तदन्वय एवराद्रियत 
स्यथः । ननु यदत्र तदा नानात्वमपि नादुरणायम । तस्यापि प्राहः 
तिकरवादिल्यत आदुः # नानात्व्रमिव्याडि # बहु स्यामिति भव्रंणत् 
तन्न प्रङतिकमित्यथः। ननु यदरीदहमप्राहनं स्याद् त्रास्त्याद्यैशश्रया- 
जश्तिरनुभूयत, मातु न इह्यनर$नो न तथेत्यत आहुः #जडेव्याद्े# 
जड सददाष्य, जीं ञानं त्वन्यनमो भाव इति षाकयाज्कनंशस्या 
भ्तयामिष्यानन्द्ाश्िष्य प्राकस्यात् । तथाच प्रकर्या मावहतुकमद चैनं 
भानुशृसिव्राधकमिल्यथः । भत्र लोदयति ॐ कथमभेष्याहि # सर्वत्र 
त्रितयसद्धाये$पि तत्र तत्रकैकांशप्रकरयं कयोपपस्याङ्ी,कियत शत्य- 
थः। भत्र समद्धते # नेत्यादि # पशमाक्षेपो न युक्तः ¦ यतोश्तती- 
तिप्रष्ययगाचरे सदरप पकस्मिक्तेवार्ये घट इति गुणितेन, रपमिति 
वदु पसजनतया गुभत्वेम, क्रियेति तिक्षणावलायितयाऽस्नुनरावना- 
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द्वित्वेन यथा सदश्व तारतम्यन।विभौ वस्तथा जडेऽपि मानन्वप्रिव- 
'वयोस्तारतम्मेनातरिमोवो$ङ्क्षावेः । नम्बेवमङ्ककारि का वा युक्ति- 
रिति चेद् उच्यते । भीभागचते कंसस्यारिष्टददोनख्ले, अदर्शनं ल~ 
छिरः प्रतिरूपेषु सत्खपील्यासन्नमूलयोः दिरःधरतिदिस्कातर रीनमु- 
कम् । तथा द्वितीयस्कन्धे, घ्राणं च गन्ध इव्यादिवाकम(रन्द्रयाणां 
तजातीयप्राहकस्वं च बोधतम् । श्वं सत्युक्तथले यच्छिरसोऽग्रहणं 
त्र हेतुत्वेन विष्रयस्य चक्षुषो का अ.चरणं चक्त्व्येमं । तत्र न शिर. 
तः। तस्यान्यन दू शनात् । नापि चश्चुषः। तदानीं तेन विषयान्तरव्- 
धनात् । अत उभयपपस्यथं विषयनिष्ठज्ञानांस्य च्यु; प्रलेक्ाषर- 
मिति वक्तव्यम् । एवं खोकाञ्जनखसे वेध्रयिकक्ानांशावरणम् । 
सदंशावरणे तु स्पाशेनमवि तस्यनस्यादिति। पवमेकन्र जनांश्च 
< सिद्धावस्यत्रापि नथा सिद्धयति । पतं प्रियत्वाे$पि बोध्यम् । यद्रा 
` पदाथमात्रस्य क्ानेनेव प्रकाराञहानजनकःवार्च साङ्कघोक्तप्रकारे- 
भेव हइनाविनाभारवासिद्धौ जञानात्मकतवस्यापि सिखिः । परन्तु तन्न 
अड़े सद ् वत् प्रकटम् । सन् घटः, सन् पट इतिवज्ज्षानं धर इति 
सामानाधिकरण्याप्रतीतेः । प्रियत्वे तु नतऽप्यप्रकटम् | नत्तदृसाधा. 
:श्गत्वात् । जवे तु चिदंश्षस्यापि प्राक्रस्वम् । चतनत्वौैव सद्ा भ्र 
 -तीधमानत्वात् । सद शस्तु न्यम्भूतः। वचिराष्रणतवरत्र प्रतीयमानत्वात् | 
' प्रियत्वं तु सनो न्यग्मूतभ । उक्तयुक्तेः । भन्नयामिणि तु प्रिदत्वमेषं 
सुश्पमन्वुभयं न्थग्भूतम् । नदृदषूणां प्रियत्वनेवानुमवगो चरता 
रितं । अत्र नियामिका तु, प्रजायेयेति भगवदिच्छेव। अन्यथा पूव 
छाकारगरेव नानाभावात् खृषिमिङधावनद्ाकारान्तरकथनस्य वै. 
ध्य पत्तेः । उद्नः चमाचादिना$ऽविभःवस्यैव प्रकर्षपदठा्त्वन व्रिव- 
दिन ?१।दि'त । पनेन दृष्त्वादि प्र~तानापि मगवश्च्छैव हतुरितिन 
कयापि समयाध्वे दपप्रसक्तिः । क्रीडा तथैव बुदधशुः्पादनान् 
:कैतदुप्येकादृरस्कन्धीयगिरोकविताष्यायदेगुगादे प्रद शनस्प कमनिय- 
भायत्ववोयकवक्येरसयत दति गाक्रापि शाङालेशः। अप एवन 
{कवचिदपि कुत्तितले बरह्मविदां मासते । अन पवैकाद् श पवकम, 
{किं धरणिः बहुना लक्षणे गुणदोषयोः । गुणदोषटशि्दो्ो शण. 
{स्तूभयवर्जत' इति । नवं प्रह्मणः समधायिश्ये, तषा भिचा जगव् 1 [व 

ह सवामल्यादितापनीयश्तिविरोधः। तस्यात्र, न विक्रा तिज्ट 



८८ पतमका शे अणुभष्पे । 

नच पाधारण्पेन मलजगत् भरति फरमाणादीमापलयः 
सम्भवति । एकसिन्ननुम्यूते सम्पव्रयनेककरपनाया अन्याय्य 

सात् । लोक कत्ते वशेषवद् उपादानबिशषग्रदणेऽपि न ब्रह्मण 
व्यभिचारः । 

[म ड 

समाधेयत्वात् । तत्रापि तसमादाचमन पय श्वध्यं सर्वत्र योन्वम. 
पीति वक्ष्यपाणस्वादिति | भत एत्र भीमागवनारम्मन्छःकऽमि ब्रह्म 
गः समवायत्वं ग्राहयितुं, जनाच्यस्य यनाऽन्वयादित्यनेनान्यरय प्र 

देतुत्रेनाक्तः । नच नञ्जतरन इत्यगेन उयनिरकष्याप्युत्वात् नस्परात्र 
कुना नोक्तरिति शादाम् । ब्रह्मणो वयापकत्ननागाचरूपस्प उयनिरे. 
कर्याम वाह रोत्रेणातरिकतत्वरूप। वयानिरेकः कैत्टनप्रतक्तवारणा- 
चात्र तिवक्षितः | स स्यनारोपिनानागन्तुक्रू पथ चकेन समु सगरव 
वधन द्यतः पृथगनुकतः। एवं चतु ग्छक्यामप्यन्वयव्यानरकाभ्या- 
मित्रापि बेध्यम्। पतर चकाद शस्कर दोय, "पथा हिरण्यं सुकृतं पुर- 
प्त।स् पश्याश्च सवस्य हिरण्मयस्य। तदेव मध्यव्यवहा्यमामां नानाप 
पैररदमस्य नदद्" इति वाक्प्र निष्टप्य दृटन्तन भाधतं यम् । 
प्रृतमनुसरामः। नन्वतादश। पपादेनसापेक्षप्रह्यान्व योपगमापक्षया त- 
दनपक्षः परमाणुनां भूतानां घान्वयो ज्यायान् प्रनिपत्तिसाकर्यात्। सन्- 
यमेव सर्येषां प्रयन्नादिलाङङ्ायामाहूः कनचेत्याि# परमाण्वादी- 
नापम्रल्यादि पदेन, कलः खमभावो नियातयदच्छेनि शुद्युक्तानां क्राल।- 
वानां सग्रहः । जगदृन्तःपातिषु दिगाक्षाशाद्विषु परमाशूनामन्व- 
यामाषात्। तेषां निल्यत्वाभ्युपगमेऽपि ख मावान्वयस्स्ववदयं वाच्यः 
पवं मनान्नरे कालस्य प्रहृते वाच्यः । तथा सति चिप्रतिपक्ना 
भामनेकेषा परमाणुनां चनङ्ष मन्वयकट्पनस्य स्यायविरदत्वम् । 
परतिपस्यस।कयात् । फिन्वकस्मिन् ब्रह्मणो ऽस्धयं सम्भवति तस्ये- 
धानुस्यूतस्य समवायिस्व युक्तमिलयथेः । एकस्मिन् समबायिनीति 
वाधेः । नम्बनेकस्मवायिकरपनस्यान्याय्यस्े सृत्तन्त्वदेरपि सम- 
वायत्व न स्यात् । तथाख प्रल्यक्षवरोघ हत्यत आहुः # रोक इई. 
हयादिकतथाच यथा काके कुकढ़ालादीनां चतुमुखान्तानां कंतृरकेऽपि 
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अली कप्रतीनेऽल्िलादिपनीनात्रपि संस्वगस्ववामि 
काटवत्वन्यभितचारो । तस्माद् बद्मण एव सपषायिलष। एतवे 

सर्ववं श्रुतरेवाह । म आसमान छवयमकुरुतेति । निमि्तन्वर 
स्ष्टमत्र सञनं्रदिसम्मतम् । 

तन्मते प्रक्कनरीश्वरस्य च स्यनियामकत्वान्न करतुर हीयते । एषं 

दोक तन्स्वादरीनां परमाण्वन्तानां व्रृलखन्तानां बोपाहानस्वेन प्रहणे- 

इपयस्मन्मते ब्रह्मणो मूलकारणत्वान्न समवायित्वहानिरित्यथः। नज 
` श्ुक्तिरजनाहो स्वाप्रिकषु चात्तित्वे प्रतीयत इति तषु सदन्वयो व- 

कठ्यस्तथा स्वनि तस्यापि ब्रह्मकायत्वे ज्गसल्यतया सष्यत्वं स्यात् । 

लश विदोत्रद दोनश्ाथितस्त्ाद शक्यत चनम् । नतश्च न तस्य ब्रह्मका- 

वैस्वमपि । अवाऽकयै ऽपि सदन्वयान्न तेन ब्रह्मणः समधायित्वसिद्धि- 

रित्यत गहुः # अनीकेत्यादि # तथाचान्वयस्य न गमकर्वमपि 
तु समन्वयस्य । समन्वयस्त्वनारोरितानागन्तुकङ्पणान्वयः । अ- 

छीकपनीतरजनका तु सत्ता अरापतान सत आरापतरूपणाभ्ब- 

यान्न नस्य ब्रह्मक्ताथनागमक्रत्वम् । तस्येवाभाक्राच्ख न ब्रह्मणोऽपि 
समतायिर्वञ्यभिचार द्यथः । सिद्धमाहुः # तस्मादित्यादि # ना- 
-अरूपयोः कमणः सुखवुःखमोहानां चागन्तुकस्वेन, परवायवाद्ीर्नां 

खासाध्रारशस्यन, कारदेस्तयात्ते वि्प्रानपक्नतमेन, अलीकप्रतीते स. 

स्वस्थारापनत्वेन ततामन्वयस्यासम्यक्तया प्रकटाप्रकटानां दस्त. 

विकानां सश्वदानन्दनामेश्र समन्वयाद् ब्रह्मण पव समवायित्वं नि- 
शअयद्धिस्य्थः । नन्वत्र वादिविसेमनाग्रह कि बीजमत आहुः #* पत- 

ित्याद # पूथोधिकरणाक्तं कनेस्वं शाद्मप्रमाणकत्त्रम, पनद्धिकर 

णोरं समवायत्वं च कतेकमेन्वबोधकविभक्तिभथामेकस्येव शुतिवै 
नीव्येनगेष व्रीजञमित्यचः। अन्यथा शरुनाबुपवारापन्तः । पथश्च, यन 
इत्यत्र दत्तो या पञ्चमी सा, जनिकतैः प्रकनिरिष्यत्र प्ररुतिपदेन स- 

भवायिङूपं कारणं परामृश्य विदहितति निमिरवरवुपादानमपि स 
वीति वाजकराब्दश्चचणमपत्युदम् । तथा शेवं विरे ब्रह्मणः सवे- 

१२ 
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विध क्षारणत्वं श्चतिव।कपाश्यां प्रमाणाभ्यां सद्धम् । तन्न खस्यव 
खमव।यित्वेन कतृदोषभूतमनाप्तकामत्वं, क्रियाज्ञानयोः सातशशयत्व 
चच भरितम् । कमण आत्मपदेना विद्गःतत्वबोधनाद् विहृतत्वं च वा- 

रितम । तेन दकोषराहता ब्रह्मणः सर्वविधा क्ारणतेत्यननाधिकरणन 
निर्णीतम् । समन्वयपदग्याख्यानेनात्र समवायसखरूपमपि बओधिनम् । 
अनारापितानागन्तुकरूपेणानुात्तरेव समवाय इति । इदमव च ता- 
दत्म्यम् । आगन्तुकरूपेया मेद सदिष्णुत्वे$प्यनागन्तुकरूपेणामेश- 
दिति। नतु वैशेषिकप्रतिपन्न इति न को$पि विरोधः । पलस्य स- 
म्बन्धत्वतिच्छिकभदोत्तरं ्विनिष्ठस्व विशिष्वुद्धिनियामकत्वाज्जेयम्। 

विक्लानेन्द्रभिश्चुस्तु जन्मादिसूत्रे अधिष्ठुनकारणमतिरिक्तम- 
ङ्ीङत्य, यत्राव्रिमक्तं यनोपष्टन्धे च सद् उपादानकारणं कायाका- 
रेण परणामते तदधिष्ठनकारणम । यथ। सग।दां जखाविभक्ताः 
पा।यवसुक्ष्मांशास्तन्मानत्रास्या जलेनेवापष्टम्भात प्रथिव्याकारेण प- 
रिणमन्त इद्यतो जलं पृथिव्या अधिष्ठानकारणमिति । अत्र प्रमाणे तु, 
-अधारमनन्दमखरडवोधं यस्ये याति पुरत्रयं च । पतस्मा- 
ज्ञायते प्राणो मनः सवन्द्रयाणिच । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी 
विश्वस्यधारणी' इति केवट्या पनिषद्राक्रयम् । धयस्य यत् कारणं प्राक्त 
स्य साक्लान्महभ्बरः । अशधिष्टठाननया शयित्वा सदेवेपकरोति च 

दति पुराणान्तरधाक्यं च । पतादङ्चकारणत्वमेवाधिष्ठानक्रारणत्व- 

मिति मुलकारणत्वामति चोच्यत । ब्रह्मणश्च सराविभक्तप्रुयादुप- 
एम्भकत्वं साक्षितामान्नणनि जगत्कारणत्वऽपि ब्रह्मणो न विकारि 
त्वम । न वा प्रकृनिपुरष्रादिष्वतिप्रसङ्कः । सगत पवमन्पेषां सक्षि- 
त्वासम्भवात । अत पवाविकाराचिन्मानत्रत्वेऽपे ब्रह्मणा जगवूपादान- 
र्वं, जगद मद श्चा पपद्यन । विक।रिक।रणवदधिषठानकारणस्याण्यु- 
पादानत्वव्यवह्।रात् । कायाविभागाधारत्वस्यवागद्ानसामान्यल- 

क्षणत्वात । अव्रिमागश्चाधारतावत्त् खरूपलम्बन्धविङ्ाषा $ल्यन्तस- 
भ्मिश्रणरूपा दृग्ज्ञलाद्यकतःप्रत्ययजियामकः । तत्र समघायसम्ब- 
न्धेन यत्राविभागस्तद्धि विक!रिकारणम । यत्र कयस्य कारणाविम- 
गनात्रिमागस्तद्रधिषठानकारणम् । यथा जलं पृथिव्या हति।न हिज 
खस्य प्राधता लाक्षदव ।चकारः। तन्मात्राणां भरूतप्ररुतत्वश्चुतस्शति- 
रचात् । नच द्ववारवाप।द्[नत्वम्र । [वजातीयानाभनर्म्भषत्वाः 
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त | पवमाकाशादनां वस्वाचुपादानत्वमण्यथिषठानततरैव द्र्टष्यम् 1 

सम्भवत्यविरोधे सृष्प्रक्रिवायां वेरामिकप््ुः्योरमयोरप्यत्र वि. 
रोधानौचित्यादिति । वैशेमिकदिभिरषीहद ब्रह्मणः कारगान्वभे- 
ष्यत पव । परन्तु नेरिदम।पि नि्मित्तकरणत्वभिति परिम।प्यते । 
अस्माभिस्तु समव्रय्यसपवायिभ्यामुदासीनं निमित्तक्रारणेभ्यश्च वि- 
लक्षणनया चतुथमाधारकारणत्वमिति। ब्रह्मणश्च जगत्कतृत्वं खोपा- 
धिमायौपाधिकम् । परिणामिस्वरूपोपादानस्वं च प्ररृतितत्कायौचची- 
पाधिक्रमियाह । 

तद्स्ङ्तम् । आसेवेदमग्र आसीदिधथादिश्रुतिषु द्यमान- 
स्य जगतः पूव्रमात्मरूपत्वादिव।धनेननरभावसिद्धावतिमागास्यस्य 
स्वरूपसम्बन्धस्य तदानी वकतुमशक्रयतेन लक्षणेऽ्याप्तेः । गार्मीत्रा- 
हणे भूनमम्यस्याकावे आकारस्य चाक्षर आओनप्रानस्वकथनेन ता्- 
शात्वस्य च, आतप्रो्तामदं यरदिमस्तन्तुष्वङ्! यथा पट दत्यादाबुषा- 
काननागमकन्वन, आथवेणानां गे पथब्राह्मणारम्मे ° ब्रह्म ह घा इद् 

मग्र आसत् स्वय त्वकमव नदेक्षत महद् वे यक्ष तदंकमवास्मिद्- 

न्ताहं मदैव मन्मान्र विनीय तदेव निमम इति द्िनीयस्य ब्रह्ममात्र- 
त्वश्राबणपवेकं सृष्टिकथनेन ' विश्वं वे ब्रह्म तन्मात्रं संसितं विष्णु- 
मायया । यथेतरानीं तथाग्रे च पश्चादप्येनदीदशम् इति तृतीयस्कन्धे 
वेश्वस्य प्रह्मनन्मा्नत्वकथनेन च द्नीयस्य विश्वस्य च साक्षावु- 

, पदेयस्वे ब्रह्मण उपाद्ानन्वस्यादण्डवारितत्वाश्च । नचोक्तफैवस्य. 
शूतिविरधः । तस्या अवान्तर ङष्टिविषयकत्वात् । पवकार।व्रपकाध- 
भावेन पुरन्रयलख्यलिङ्कन च तथा निश्चयात् । नापि स्मतेसदापदधि- 
रोधः प्राथमिकखृण्नन्तरं तथात्वेऽप्यविरोधात् । उक्तशताविषहा 
पि प्राथमिकसष्श्चारम्मकालगमकस्याभावात् । उक्तष्ष्ठान्तोऽप्यस - 
ङतः ५ पृथिग्यादिनन्माभ्रस्यैव साक्षाज्ञरादि जन्यत्वात् । ‹ रसमा- 
च्राद् विक्रुवाणदम्भसो देवनादितातें । गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी 
घ्न'णस्तु गन्धग दस्यादिततीयस्कन्धध्राकषयस्तथा निश्चयात् । विज्ञाती 
यारर्मस्याच्रापि तादवस्थ्यात् । नख वषिज्ञातीयानामन।रम्मकत्म् । 
सन्तत्वपडत्वथोभेदेन तश्रेव विज्ञातीयारम्मद्शेनात् । दष्वत्वादिना 
साज्ञात्यस्य मवदनमिप्नते$पि सत्वात् । नच दनत्यस्वग्याव्यजाति्ि- 
रेव साजप्य धिषक्षितमिति वाच्यम् । अप्रयोजकत्वात् । -गोमयादि 
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यो इृदधिकाश्चत्पलिद शनात् । खरस्वनिले सुक्मानटेनापि यन्न म- 

हाम् दावथानकस्तन्राभलावयवानां स्वर्पसत्रन तनो महानलस्याकंय. 

वन तयाऽनिलेतरैव तबुस्पततः सार जनीनत्वाख्य । यत कचन खि. 

धति दोशते चा पुरषस्तेजस पष तदध्यापो जायन्त इत्यादि धुतिभि- 

दपि तथा निश्चया । साङ्कन्धवेदोषिकाष्ीनां परस्पराविराधाप्रह- 

श्व प्रृतानुपयागिस्मेन तथायासस्वापायत्वाच्च । पतं ब्रह्मणो मायो. 
वाथिकं कर्तत्वं प्ऱतितर्कर्योपाधिकं परिणाम्युपादानर्वमव्यवा- 

भ्तरसृषिविषयकमेव । आनन्दरूपममृतं यद् विमानि, सश्िग्रानन्द्- 

डपायेत्यादिथतिभिरानन्दमात्रकरपाद मुखो द रादि रित्यादि स्मुतिभि- 

क ब्रह्मण भनन्दाकारस्वे सिद्धे भुखरूपस्य। पाधेकत्वकर्पनायां 

भसङ्कतरात् । नख विकारित्वादि शङ्खम् । तस्याग्रे तद्नन्यत्वाचि- 

करने परिहरणीयत्वात् । पवमन्यदूपि यदद् धिरुडमविषर्डंवा 

तस्स प्रलङ्क व्यवश्यापयम्यामः। 
भष्टभास्कराच्ायास्तु ब्रह्मण पथोपाशरानरबम ङ्ोकृष्य कायस्य 

अगतः कारणाद् मेदामेदौ प्रतीत्था ष्यघश्यापयन्ति । तथाह्याहुः । 
पशस कस्वमस्तीति प्रपाणिषगभ्यने । 

मान। स्वं तस्य तत्प कस्माद् मेदोभ्रर नेष्यते ॥ 
दर्रे: परिख्छिश्नमविरुदं हि तत् तथा। 
वस्तुजातं गवाभ्वादि मिनज्ञाभिन्न प्रलीयते ॥ 

महयभिन्नं भिक्षमेव धा कचित् द दोयितुं शाक्यते । सहेय. 
व्वदभ्यत्वादि सामान्याष्ममा सवैममिन्न, ध्यक त्मना तु परष्परवे 
शक्चष्यादू सिनम् । तथाहि । 

प्रतीयते कवुभयं विरोधः कोऽयन्नुख्यते । 
विरोषे खाविराथे ख प्रमाणं सारण मतम ॥ 
करप प्रतीतत्वाद् रषं तत् तथष्यताम् । 
एकरूप भयेदेकमिति नेश्वरभाभितम् ॥ 

गतु सीलोप्मयोये था परस्परं सिरोधस्तथा भ्ठाभिदयोः, कि. 
मिदघ्रुश्यते नास्ति बिध इति । भह्ञोख्यत । भवतः अका पराध ऽं 
अ बस्तुषिरोधः। कथम् । सहानकषशयानं, छायातपधद्धिषदे दाधलिश्वं 
जा शीराप्मवबद्धिरोधो नाम । पतचुमयानिह कादेकारयायोग्रहाभपश्च 
शना लति । तत उर्पचेस्तम्रेदाव शितेन प्रकयान् । 1ब्रच द जथ 
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मतन्नो पपद्यते । नाहे इशायुनाङ्येस्पस्यादिलक्षणः सम्बन्धो इश्यते। 
कारणनहि मृत्सुतरणादिना कायै सदानुस्यूनं ददयते। तन्राक्षिणी नि. 
मीय परस्परासङ्गतिलक्षणो निरोधो व्ैया्याद् वक्तव्य। मवत्, प्राश्मे- 
कथ्चोत्रियधत्रप्रतारणायथ व दरीतोष्णयोर्भिन्नाधारवर्तिनोनं कदाचि. 
इर्पाद्योन्पादकलक्षणः सम्बन्धो, नाधाराघ्रेयनक्चषण इति युक्तस्तयोः 
परस्परधिरोधः । तस्माच्छीनोप्याचद्रत्ययुक्तं हष्टन्ताभिश्रानम । अन्र 
्रागद्भ्यात कश्चिदाह । यथ। संद्ायक्षानं याणुवं पुरषो वेत्यप्रमायं, 
तथा भेहामेदक्ञानमिनि । तदसत । 

परस्परापमदन न कदचित् सह स्थितिः 
प्रमेयनिशय।द्चेव संशयस्यःप्रमाणना ॥ 

अनर पुनः कारणं पूवंसिड मृन्छुवरणंरिलक्षणम् । सतः कार्य 
चथ्याञ्ायमाने तक्ान्नितमेव जायते । कारगसमानाथतया हिका 
येबुदधिः। न क।रणखङपो पमर्देन देशतः कालता षा पृथग्भूतं क्च 
इयते । तस्मान्न फिञिेनत् । क्यं सङ्कहग्छोकः । 

कायरूपेण भानात्वममेद, कारणात्मना । 
हेमात्मन। यथाऽमकः कुण्डलाद्यत्मना भिदा ॥ ईति। 

अत्र धाञ्स्पतिमिश्चा उक्तां कारिफामुपन्यद्याहुः । कः पुनरये 
भदो नाम, थः सष्टामेदेनेकव्र भवेत् । परस्पराम।ब ¶त चेत् । किमयं 
कायकारणयोः कटकह।रकरयोरा्त, न घा | न खदृ् एकत्वमेव वा- 
लष न मेदः । अस्तिचद् भद् पष, नामेक: । नच मावामावयोर- 
विराधः सहासम्मवात् । सम्मवेवा करकवद्धंमानकयारपि तरवेना- 
ऽमेदप्रसङ्ः । भदस्यासेद्चिरोधावं । भपिच । कटकस्य हारका 

भेदे यथा हाटकात्मना कटकमुक्ुटकुण्डलादयो म भिद्यन्ने( पवं 

कटकात्मना न भिचेरन् । कटकस्य हाटक व्भदात् । तथाव हाट. 
कटवमेव वस्तु सन्न कटकाक्योऽमेन्स्याप्रतिमालनात् । मध हार 
कत्वनेयामेदो, न कटकत्वेन । तेन तु मद् एर कुण्डलाः । याद हा- 
रक्षादामिन्नः कटकः, कथमयं कुरडलादिषु नानुवतेने । मानुजनेते 
चत् कथं हाटकादमिश्नः । येहि यस्मिन्ञनुवतेमाने भ्यावनन्तेते 
ततो भिन्ना पथ । यथा सुत्रात् कुदुमभेक्ाः । नाजुवतेन्ते चनुवतै- 
भनऽपि हा टक्रत्ने कुण्डलाद्यः । तस्मात् नेऽपि द रकाद्धिन्ना पव 
ति । स्तुदस्या च समंवसर्यमु गमे, इद मिह नेदस्म तेद मिद्विदानीं 
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नेदमिदमेव नेदमेनमिति बिमागो न स्यात् । कंस्थ चित् कदचित् 
कथञ्िद् विवेकेनारभावात् । अपिच । दूरात् छकनकमल्यवगते, न 

तस्षकरुण्डलादया विराष्रा जिक्षास्यरनू । फनकाद्मेद।त् तेषाम् । 

तस्य च ज्ञातत्वात् । अथ मेदा$प्यस्ति कनकात् कुण्डलादीनामिति 
कनकावगमे$पि अज्ञानास्ते । नन्वमेद् ऽप्यस्तीति, कि न ज्ञाताः ?। 
प्रत्युत क्षानमेव तेषां युक्तम् । कारणाभावे हि कायौभाव ओत्सर्भि. 
फः स च क।रणसन्तव्राऽपोद्यते । अस्ति चाभेदे क्ारणसन्तेनि। 
कनकेक्तिन्ञ।त। पव कुणडलादय इति तज्ञिज्ञासान्ञानानि चानथ- 

कानि स्तुः । तेन यस्मिन् गृह्यमाणे यन्न गृह्यते तत् ततो भिघते। 
यथा करम गृह्यमाणे अगरृह्यमाणो रासभः करमात् । गृह्यमाण च 

दूरत हेन्निन गृह्यन्ते तस्य मेदाः कुण्डचादयः । तस्मातूतेदृन्नो 

भिद्यन्ते । फथ तर्हिं हम कुण्डलमिनि सामानाधिकरण्यमिति चद् । 
नहा धारधियभावे समानाध्रयत्वे वा सामानाधिकरण्यमित्युक्तम् । 
अथानुकत्तिव्यान्र्तिभ्यवष्या च तेन्निज्ञत कुण्डलादिजिक्ञसा च क- 
थम ! न खदत्रभद एकरान्तिकं नैका न्तिके चेतवुभयमुपपद्यते यत 
इत्युकम् । तस्माद् मद्।मेदयोरन्यतरस्मन्न हेय । अभदोपादानेव 
मेद् कल्पना, न मदोपद्राना अमेद् कल्पनेति युक्तम । मिद्यमानतन्प्र- 
त्वाद् भेदस्य भिद्यमानानां च प्रदयेकमेकत्वात् । पकमव्रेनानाश्रय- 

स्थ मेदस्यायोगात् । पकस्थ च मेदानघीनत्वात् । नायमयमिति ख 
मेग्प्रहस्य प्रतियागिग्रदसपयेक्षत्वदिकत्वग्रहस्य चान्यानपेक्षत्वादमे- 
दाप्ानेवानिषे चनी यकतपनेति साम्प्रतम् । तथाच श्चुतिः, " मृत्तिक 
व्येव सत्यमिति । तस्मात् कूटसख्निल्यतेव पारमार्थिकी, न पर्णा- 
मिनित्यतेति सिद्धमिति ॥ तद्नवधानविजुम्मितमेच ॥ उक्तं मत मे. 
दामेकयोनान त्वे कत्व रूपतया मेक्टस्यान्योन्याभावरूपस्वानङ्कीकारेण 
तदादाय तन्मतदूषथास्य गगनङ्कुसुमसौ रभ्यकटपत्वात् । परस्परा- 
भाषरूपत्वे ऽपि घटतदल्यन्ताभावयोधेटनद्धेदयोश्च मूतर पव साब 
शा नद् शनेन मदस्य तकमवेनामेदेन सह न विरोधः । अत्वन्ताभा- 
वस्य नित्यभ्या पक्वेन सवेन सस्वात् प्रतियोाग्यानयनोश्रं तदमाष- 

बुद्धिप्रतिषन्धमात्रपरम् । एवं सति यन्न मेदस्तन्ाप्यमेदो वैत पवेति 
तयोः सहासम्भवाद्विरोधकथनस्यवापि तथात्वम्रं । पवं, सम्भवे चेत्या- 
दिना-कररुवद्धमानकयोरमेषरप्रसञ्जनस्यापि तथार्वम् । भविसध- 
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स्थैक्यापाद्कनायाः काप्यदषटस्वात् । यदपि, करकस्थ दाटकाद्ित्या- 
दिनि। करक।दीनां ह।टक्।द् मदव्युत्पादने, तदपि तथा । तेरा नदब- 
खारूपत्वात् । सतख्थानां चात्रस्याचतः सक्रादाता भिन्नामिन्नत्वात् । 
षटूपधा समुद्रनरङ्गयाम्तथात्वस्य दाङ्कराचर्विरवोक्तत्वात् । अतः 
पर सहानुडृरथाद् नाक्तो दूष्रणत्वेन प्रतीनिविरोधो वक्तव्यः। स चेद् 
विद्यमानेऽप कुण्डलादिना मेदे कनकव्वेनामेदः प्रतीयते तदा न घ्र- 
तीति'वरो्राऽप । प्रमाणनाध्रिगमत् । प्रमिते च तस्मिन्, दूरात् क- 
नकामव्यादेनाक्ताना विकटंपानामनवसरपराहतत्वादिति, प्रतीयते 
चवुमयमिनिक्ारक्रयवोक्तं व्युत्पादते च । अतो भुक्टकरकादीन- 
मवस्थात्वन हमसामानाधिकरण्यस्य सामयिकत्वेन च उयाबृच्िड्यव- 
स्थाजक्ञासाजनकत्वयोरुपपत्त मंदस्थागन्तुकत्वमव, न त्वनिवंचनीय. 
त्वम् । नच ध॒तित्रिरोधः । उक्तश्चुतौ परिणामिनो गदादीनेष दष्टा 
न्तीकृत्य, पचः सोम्य सर आदेशो मवनीति दाएन्तिकेऽतिदेशेन ए. 
र्णिमिनित्यताय्रा एते श्ुत्यभिप्रेतत्वात् । नचात्र कारणे सत्यत्वस्य 
काय वाचारस्मणत्वस्य चाक्तत्वन कायमिथ्यात्वतिद्धौ कूटस्यनिलय- 
त्वमत्र सत्स्यतीत वाच्यम् । घटः पट इत्यादिवाचारम्भणङरूपस्य 
चुत्यनाभप्रतत्वत । यादे क।यखरूपस्यापि वाङ्मात्रताममित्रियाद्, 
वाचारम्भणं नामधयमिति पदद्वयं न व्यात् । पकनेव चारिताप्यौत्। 
षदं यथा तथा तदेनन्यत्वाधकरणो प्रपञ्चयष्यते | सिद्धन्तेयोि- 
"दोषः सोऽपि तत्रैव व्युत्पादविष्यत । तस्मादस्मिन्नद्ो भास्करा चायै- 
मतमवुष्टमव। 

ˆ रामानुजाचाय॑स्तु, अस्मान्मायी सृजते विश्वमतत् । तस्थि. 
श्चान्थो मायया सन्निरुद्ध । मायां तु प्रति विद्यान्मायिनं तु महे- 
भ्वरामत्यादश्चुनष्वाचद्वस्तुचद्वस्त्वीशराणां यथायथं मोग्यत्वभो- 
कतृत्वनियन्तृत्वेः स्वरुूपत्रिवकत् त्रयोऽपि भिन्नाः । तथा, यः एु- 
थञ्थां तिष्ठन् परथन्या अन्तरो य पृथिवी नेद यस्य पथिषी दारीरं 
य: पृथिवीमन्तरो यमयति पष त आ्मान्तयौम्यश्रून इत्यारभ्य 
ऽऽपाभग्नरन्तरक्ं व्रायुर्घोरा्ित्यो दि शञ्चन््रतारकमाक।शस्तमल्तजः 
सवरा भूनानि प्रणा वाक् चक्षुः शरोत्रं मनस्त्वग् विन्ञानं रेत श्ये 
तानि काण्वपाठन, विह्ानख्याने, आत्मा लोकयश्वेदा शायिका मा. 

न्द्निप्डन, चाजसनेयके बृहद्रण्यक ऽन्तयाभिव्र्यणे श्रह्मचरीर- 
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स्वनोक्ता ब्रह्मण अआग्मत्वं चोक्तम् । सुग्रलापनिधवि तु षाञ्जसमेयकं 
उक्ताः पृश्थ्यादयस्तव्रानुक्ताश्य बुदधाननलाव्यक्ताश्नग्मृत्यवरश्च क 
रीरत्सनाक्ताः । यः पूाभवोमम्तर सञ्चरन् ग्रस्य पुथिनी शररं यवु 
थित्रीम वद पष सचभूतान्तरान्मा ।दब्यो देष पका नारायण हन्या 
शकेभ यस्ग श्रन्यु शरारामत्णन्नन नथकमे | नन पथव्याद्रननिा स्थू 

खानम् अन्यक्ताकोनां सूक्ष्माणां च शारोरत्वश्च/वणाव स्थुटसृक्ष्ममे- 

दन हतिधस्याप्याचद्रस्तुनो ब्रह्मदामोरम् । भश्यक्तादरीनि त्वव्यक्ता 
$घ्मरनमांसि गुणत्रयस्नाम्यावस्थाङूपायाः प्रङ्नरोेव सृक्ष्मपारणाम- 

विशिष्टानि रूपान्तराण नषु मूलभूतरूप लमः । सुत्रालाण्निषद्चेष 
पररयप्रकरणा, पाथवी गन्सु लायते भपस्नज्जसि नैजो घायो कायु 
राका आक्रा्रामिन्दियचु रन्द्रियाणि नम्मान्रदु तन्मात्राणि भून 
भूनादिमहान महान् अव्यक्त अत्यक्तमक्षरे अक्षरं नमसि सीयन 
तमः पर दश एकामवनीस्यविभागापलद्श्ार्यां विमागव्यपददाभ- 
हरूपगा तस्यषरावस्थानात् । कारीरकथमप्रस्नवे च तमःस्थान मृल्योः 
शअ।वणान्मृत्युरददनान्र नम उच्यन इति निश्चायत इति तस्यपिश- 
रीरस्वं निर्षाधम् । पवं काण्वरक्तविक्ञानम्थान आन्मनः श्राषणाश्चद्ध- 
ह्तुनोऽप ब्रह्मदरारीरत्वमसन्दिग्धम् । पमे सवाघस्थावस्थिनन्िद विद्ध 

स्तुशारीरनया नस्रक्ारः परमपुरुष पवनि सदे माम्यदममप्र आसीत् 
सत्थ चानृतं च सत्यममवदित्यादो ज्ञगनेो ब्रह्मन्ववाद्ः । प्रपञ्चरूच 
शारार् प्रलयदशायां तमःशडदषाच्यानिसुस्माचिद्स्त्वकरशब्र सति त- 
भसि च सखचरीरतया विनिर्हशानह'निसुश्मद शापत्या स्थंस्मिक्ेक- 
तापन्न सरति तथाभूनतमः शरीरं बरह्म पूचधदू्, वरिभक्तनामरूपचिवचि- 

पभ्रप्रपञ्चरूपः स्यामिति सङ्ुटप्याप्ययक्रमण जगच्छरीरतया$$ 
त्मानं परिणामयतीति स्वषु वेदान्नघु पर्णामोपदेकाः। अनः स्थूल 
सृष्ष्मांचष्चित्प्रक)रं ब्रह्मैव काये कारणं चाति जगना ब्रह्माप्पवानक्ष- 
त्वेऽपि सृक्ष्मचिदचददव्ररसङ्कातस्येवोपादानन्वेन लिदचितोत्रष्म- 
णश्च भमोकनृत्वभाग्यन्वनियामकन्वरूपस मुवासङ्करोऽप्युपपन्नतरः । 
शङ्ख कष्णरक्तनन्तुमङ्नोपादानके चित्रपट तत्तसन्तुप्रदेश एव शौ- 
कटयादिवत् तच नत्र मेक्तुन्वादौनां शकष्यवचनत्वात् । पतानान् 
परं व्राषः । तन्तूनां पृथक्यतियोग्यत्वत पुरुषच्छया कदाचित् 
सङ्क(नात् कारणत्वं, कायत्वं च कादाशित्कम् । १६ तु-खिवुखितो 
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सवोत्रस्ययोः परमपुंरूपरशारीरतेन तन्पकारतयेव पदा्थ॑त्वातं सवदा 
सर्वः चाद्दे स्नत्यक्रारः परमयपुरष्र एव वारय दति । अहमिमास्निख्लो 
देवता अनेन जीवेनत्मनाभ्नुप्रव्रिदय नामरूपे व्याकरवागीलत्र 
तिस देवता इत्यनेन सवमचिद्धस्तु निर्दिदय तत्र स्वास्मक्षजीवानुपर- 
वेशनं नामङूपव्याकरणवचन।त् सर्वे वाचकाः हाब्दा अचज्ीववि- 
क्लिष्टपरमा।त्मन पव वाचका इति कारणावस्थपरमात्मवाचिना रा 
वैनं कायवाचिनः दाब्दस्य सामानाधिकरण्यं मुख्यदृत्तमिति विशि- 
एद्धेतच।दमङ्गी कृत्य चद चिद्धिशिष्रस्ये्ापाद्ानत्वं र।चयन्ने । 

तदेपि चिन्तयम् । आदिख्टपर'काले सृष्मचिदचिच्छरीरपै 
शिषटचस्य वक्तुमशक्यत्वात् । सदेव सोम्येदमग्र असीद् पकमेवा्रि- 
तीयमिल्यत्रेवकारादिभिरितरग्यवच्छदात्। नच ते: रारीषन्तरं भुख्या- 
तरं मिष्रदन्तरं च व्यवच्छेयतः न तु शारीरममुख्यममिषद्धेति वा- 
त्यम् । पुरु्रधरिधन्राह्मणे, आत्मेवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः सोऽनुबी- 
ध्य न(न्यद् मिना $पश्यदिलयनुवीक्षाया अन्यद शेननिषधस्य च विरो- 
धापत्तेः । नच नत्राप्यन्यपदन शरी्येव विरिष्टं पव वा परामृद्यते- 
ष्तों न विरोध इति वाच्यम । तत्न तादष्ापरामशस्यारकष्यवचनत्वा- 
त् तथाहि । तत्रात्मा किं लशरीरं विरोषणत्वन शरीरत्वेन षा भ. 
मिषच्वेन वा पराश्ुशत्यात्मस्वन चा । नाद्यः । तस्य पार्थक्ये ` सलय।- 
त्माचुवीक्षणस्य तदन्याद दानस्य च यथायथं भ्रमत्वान्ञतापादकत्वयो- 
रापत्तेः । तमस पकीभावस्य स्वशरीरतया विनिर्हेवानहतिसुक्ष्मद- 
शागक्िरूपताङ्खाकारण तद्वान पाथक्रयस्य रारीरत्वस्य वाम।गेमत- 
त्वश्चि। न तुरयः । आत्पत्वेन परामश तन प्रमाणज्ञाननेवामेदसि- 

चो मेदापादकप्रमाणामावेन वेदिषटयाभात्रे कवलब्रह्माद्ेतवाषश्यव 
सिद्धेः । नच सुवालेपनिष्रद्यन्पेषरां भ्रलयकर्थनात् तमसस्तद नकत 
कीमाव्रक्रथनाद्न्यश्यः कशचिदधिक्तेषो वक्तव्यः । सं च खरूपातिरो- 
भावपूवकाविभागापात्तरूप एव्र युक्तः । अन्यथा शद्द्ान्तरत्रैयश््रप्र- 
सङ्गात् । सिद्ध चेवं तमःखरूपातिरो मवे तदानी वैरिषटचस्याविलो- 
पावुत्पत्तो च, सूपाचनद्रमस्त) धाता यथापूत्रेमकल्पयदि।त प्रतिस 
ष्ट पूवेतुल्यनाश्नाचणन सवेदा खष्परखयक्रमस्येकरूप्यसृष्टावपि श- 
रीरत्वेन वैशिष्टघाद् विरिष्टदवेनवाद् स्यैव सिद्धिम केवलन्रह्माद्धेतवा- 
दस्यति तद्रौनागवे्टतरदशनमेव तदथ दति वाच्यम् । उक्तश्च. 

९२ 
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व्योरवाम्नरयरिकिः्परलयक्ष्टिविषयत्वेनाप्युपपसतौ सदै कडप्यस्य 
नियन्तुगक्ाकयत्वात । "यथा सुत्रीप्तात पाषकाद् विस्कुलङ्का: सष्- 
सखःशः प्रभवन्ते सङ्पाः । नथाऽक्वराद् विश्िध्ाः सोम्य भावाः प्रजा- 
यन्त तत्न चनत्रापियान्ि' शनि विस्फुलिङ्कन्यायेन सहोत्पत्तिप्रखयभाव- 
णात् । सुयाचन्द्र मसाविनिलिङ्खनास्या अवान्तरविषयत्वाघगमात् | 
अञुवाक्षिणा(ि शुत्यजुराचन सव्राखवक्षय भप तथात्वस्य वक्तुं युक्त 
स्याश्च । भस्तुत्रा साबारखवाक्यस्यादि सृष्टिविषयत्वं, तथापि न तदामीं 
च।दराषटश्चामद्धिः। पृथिव्यादीनां नदेग्रसामुद्रसटिरेकयवद वमागाप- 

त्िरुपप्रटयस्य समसश्च करकाणां जरेक्यषत् पृवमावापसिङ्पश्य भ्र 
हिकयस्य शाक्यवखनत्वात्। भत्मपद्स्य केवलात्मषाचित्वेन विक्ोष्रणा- 
भ्तरसङ्ुाक्षिमत्वात् । अन्य्रया देहास्रारदात्यप्रद्ययस्यापे प्रामाण्य. 

पत्तः । नच निरव्रिंरोषस्वापन्तिः । सश्चदानन्दरूपाकारस्य, करस्नः प्र- 
शानघनः, आनन्दूरूपममरन यदू विमार्ताद्याश्चतिमिस्तन्सिखे 
तस्मात, मदेन मनोम्धत्यत्र सच्छद्धन कवलं ब्रह्मो परामह्यत इति 
मर्तट्यम् । आन्मपदवत् मत्र स्यापि कघन्ब्रह्मामधायस्वात्। ॐ 
लत्नमदिति निर्देश ब्रह्मणखिविध्ः स्मृत हनि गीतायाक्षयन तथा नि- 
भयात् । पं तै्तिरीयेऽपि सव्यज्ञानादि लक्षणं ब्रह्म प्ररूत्थ तत पथ 
सवक्षादाकाशाद्रिक्रमेण सुष्रिमुक्षत्वा, उपादानतां च, सोऽकामयत 
बहुम्यां प्रजाय्येनि स्थिरीरृत्य केवलस्यषे,पादानत्वाय, तदात्मानं 
म्वयमक्ुरनत्यार्मन पव कमत्वं कतृत्वं च व्यते । सद्यं सानृनं थ 
सत्यमभ्व्रादतिं करवलब्रह्मचचकसव्यपदेन प्रपञ्चस्यापि ब्रह्मता वि- 
धायन दन तत्रापि पूवोक्त एवाथे इति प्रथमसष्टौ शुचं -ब्म- 
धापाद्नम् | 

किञ्च श्चनो हि प्रकारद्मेन निरूपणम् आर्मत्येन ब्रह्मस्वेन 
ष्व । आन्मवेदं सव, ब्रह्मवद सामान । श्दं च पदद्वयं व्याप्ति 
णस्वं चापक्ष्य । यच्ष्युमया; स्वरूपमानन्दस्तथापि सप्रकार भात्मा 
निष्परकारं ब्रह्मत मदः । नत्रायगात्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यात्मनो ऽपि 
प्रह्मत्वविध।द् व्यासरनापि ब्रह्मजिक्ञासाया पव प्रतिक्षानाच्च निष्पक्ना- 
रमेव मुक्यम् । तस्यैव चात्र कारणस्तविचारणमित्यताभ्पि तादशमे- 
घोपादानम । 

क| मन्तयभित्राह्यणे शुक्रालोपनिषदि ष, पंपदिमीन 
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केचिदत्र शास्जयोनिलपूवपक्षनिराकरणाय) तनतु पमन्वया- 
दिति योजयन्ति । तत् पूरपक्षमिद्धान्तयोदरेयोरप्यमङ्गततषु- 
पएर्यम् । ॥ 

ह्, य॑ मूर्युने ेदेष्येवं सवोर्यायखिनस्याचिद्वस्तुन।ऽनन् न भ्राति- 
तभ् । तश्च वेद्नयोग्यत्व पव घटने, यमान्मा न वरेनित्रत् , न त्वगो- 

यत्वे । धरा न वदेत्यादिध्रयागादरदानात् । अनः सवत्र चिदन्वरय।भव- 
यमुपेयः । सदन्वयस्तु प्रयक्षसिद्ध अ .नन्दरान्वयश्वेत्यने $पि व्रहीषो- 
पादानम् । नच मृदव्र्वीदित्यादाविवामिमानिनमदय नयोक्तेरति 
कतु शक्यम् । जीषानुप्रवेश्षकननदेशिएश्चस्य पशअाप्यत्वन पूव यु- 
प्याभिस्तथा वकतुमराक्यस्वात् । अनुप्रवश्चशुतप्रिसयन सवेद। वै. 
विषचस्यशकयवचनत्वात् । सदरैवाविनाभाव चिदचिद् ववेक्रसङ्ा- 
त् | भाव्मान वेदेति प्ृथङ्नर्देशत्रेयस्वप्रमङ्कख । भन उक्तलि- 
केनापि ब्रह्मण पत्र केवलस्य परिणामनिश्चयादुपादुनत्वरम् । नच 
सभावसाङ्कयसङ्कः । ग्रजयेयेतीच्छयेषो च्चनीचाहिमषिद्धौ 
साङ्कयोभावरत् । सृषटपराङ्ाल स्वितरशड्नुन्धानत् । अता त्रिद्ि- 
्टद्धैतवादस्या वा चीनत्वात् सवेषस्तूनां ब्रह्मपरिणामन्वन ब्रह्मामिन्न- 
तथेद पद्ायेत्व(त् सर्वैः शब्दैसतकतदूपं ब्रह्मेचाच्यत इनि कारणावस्य- 
्रह्मच्छाजिना शद्धेन कायेवःचिनां छब्दानां सामानःचिकरण्यमुपपा- 
 इनमन्तदरेणापि मुखयद्त्तमिति राद्धान्नदन्थाः । 

„ ब्ररृतमनुखरामः । अस्मिन् सूत्र रामानुजाच(योदिमनमुषप- 
क्विप्रर्ति # केचिदित्यादि #। त हि पूेपक्षसिद्धान्ताववमाहुः । त. 
पाहि । यदपि शास्रयोनित्वस्ूत्र ब्रह्मणः दास्नमाच्रप्रमाणकत्व सषा 
धितं तथापि तक्नोपपद्चन । चोदनालक्षणाऽर्थो धमः, तस्य शानमुप- 
देशः, तदूभूतानां करियार्येनः समाम्नायः, आम्नायस्य क्रियायैत्वाद्र- 
अयक्यमतदु थानामिनि ज्ामनिना तल् नत. वेद स्य प्रवृ (तानब ज्ञन- 

कङ्गि्ापरताय। पत्रानुक्रान्तत्वाद् ब्रह्मरूपक्िद्धाथप्ररन्व प्रय जतश्चु- 
ग्यरय्रसङ्गत् । नच प्रत्यक्षादीनां वस्तुयाथात्म्याववोधपयैवस।गद्- 
हाननच्छासनेऽपि तथात्वमस्त्विति शङ्खम् । रोक वेद च प्रयोजनर-. 
हिनदाक्यक्नयोगस्यादृषौनात् । प्रयोजने च प्रहूचनित्स। प्य एानि- 
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्भरा्चिपरिदारात्मकमेवोपलभ्धम् । तदनुदिद््य न केनापि किञथिवा- 
कवे प्रयुज्यते भूयते वा । अतो वेदेऽपि तथात्वं युक्तम् । नच पुस्त 
जातो, नायं सप रजञ्जुरेषेत्यादिषु खोककचकयेषु हप मयनिष्स्या- 
दिरूपपुरूषाथन्वयद् शनात् सिद्धा थेपराणामपि वाक्यानां प्रयोजन- 
धत्वं शङ्नीयम् । तत्रापि वाक्षया्थज्ञानादेव तन्प्रा्तेवौक्यस्य प्रतार. 
शय प्रयागेऽपि तत्छम्मवाद् वाक्ंयस्याथपरताया ननश्ेतुमश्क्यत्वा- 
त् । फिञच | पचति गच्छतीद्यादिप्रयागस्य प्रमाणान्तरेणावगमोत्तर- 
मेष दशनात् सिद्धाथेवाकयानां गृीतग्राहित्वात् प्राम।ण्यमपि न। 

साध्याथेपराणन्तु गामानयेग्यादीनां प्रयोजनवतस्वम्रगुहीतग्राहित्वं 
चाविवादृम् । अतो लोकवद् वेदेऽपि वाक्यानां प्रञ्रत्तिनिब्रत्तिपरत्वेन 
क्ञानपरत्वन घा प्रयोजन रव पय॑वसानमिनि परिनिष्पन्ने त्र 
ह्मणि तात्पयोभावान्न वेदान्तानां ब्रह्मणि तास्पयैमिलेकः पवंपक्षः । 

तथान्यो $पि । तथाह । वेदान्तवाक्यान्यपि कायपरतयैव 
बरह्मणि प्रमाणम।वमनुभक्न्ति। अद्धिनीयं ज्ञानेकरसं परि।नष्पन्नम- 
पि ब्रह्म अनाद्यविद्या सप्रपञ्चतया प्रतीयमानं निष्प्रपञं कूयादिपि 
ब्रह्मणः प्रपञ्चविखायनद्वारेण विधिविष्रयत्वात्। सच त्रिधिः, नरष 
द्रष्टारं पदयने मतमतान्तरं मन्वीथा इव्येत्रमादिर्बोध्यः । तत द्रष्र- 

दयमेद शुन्यं ब्रह्म कुयादिष्येवमथसिद्धेः। अनः सवनिबन्धन।या उपा- 
धाक्तबन्धनाया अकतव्यतायाः प्रामाण्ये विशेषाभावात् सङ्धस्यापि 
ब्रह्मणो $निष्पन्नतारूपण साध्यत्वाविरोधाद् वदान्तानां ब्रह्मणि का- 
यपरतयव प्रामाण्य, न खातन््रयणति तीयः पृचपक्षः। 

तथाऽपरोऽ$पि । यद्यपि वद्ास्तवाक्यानां स्वातन्य्यण छिद्ध- 

क पघ्ह्मस्ररूपपरतया न प्रामायय, तथाऽप्यासमा वा भरे द्रष्टव्यः श्चा. 
तव्यो मन्तव्या नि्ेध्यासिनव्यः, य आत्माऽपहतपाप्मा सोऽन्वषए- 
एय; स विजिक्ञासितम्यः, अत्मत्यवापासीत, आत्मानमेव लोकमु- 
पासीतेस्यादिष्यानत्िप्रयो नियोगः स्वविष्रयभूतध्यानस्य ध्वेर्यकनि- 
रूपीयतया ध्येयमश्षिवन्, सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म, सदेख सोभ्यद्ः 
मग्र भसीव, द्रं सवे यदयमात्मा, अयमास्भा ब्रह्म स्रवानुभूरित्या- 
दिष्वरुूपनद्वि रोषपरचाक्रयरनिरदि एस्वरूपमेषाःमानमाक्षिपतीदयरषां षाः 
कयानां ध्यानक्िधशषतयेच प्रामाण्यात् तद्धिधिदिषयीभूनध्यानश- 
रीराचुपरविष््रह्मसखरूपऽपि तात्पयोद् श्रहमखंरूपमपि. सिद्धखन्यवेति 
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चश्च । प्रदृलिनिदृत्तिप्रय जनविधुराणां वेशान्तत्राकयानां ध्यानविनि- 
शेषत्वे $पि ध्येयिशषरखरूपसमपणस्ाव्रपथवम्ानात् नत्र व्वानन्ध्ै- 
$पि वालातुग्युपच्छन्ण नवाकयवज्हानमात्रणेव पुरषाथेनासिद्धः ध- 
रिनिष्पन्नघस्तुसत्यताग।चरत्वामाषाद् ब्रह्मणः शाक्लप्रमाणकत्वे न 
सम्भवनीति तनीयः पूतपक्षः। 

` “* किद्ध।न्तस्तु, समम्बयः सम्यगर्तरयः पुरष्र।थैतया$न्वयः। 
तथाच, यनो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सद्व सौम्येदमत्रं भासी 
द्, पकमेवाहितीयं, तदैक्षत वहु स्यां प्रजाययनि, तस्तज्ञ। सजन, ब्रह्म 
धा इदमकमेवाग्र आसीत, आत्मा षा इदमकमनाग्र भसीत्. नस्म- 
हवा एतस्मादरासमन आकादाः सम्भूतः, पका ह्रै नारायण असीत् 
सवयं शानमनन्तं ब्रह्मत्याद्षु परमपुरप्राथभूनस्यानवधिकातिकशयान- 
ष्द्खरूपस्य ब्रह्मणेऽभिधेयतयान्वयाच्छ खप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सि. 
द्व्येबेत्यथेः । अन्यथा सवप्रमाणानां यत् स्वविषयाववोधपयैवम।- 
यित्वं, तच्छाख्रानिवतमानं शाखस्थाबाधकःवङूप्मप्रासाण्यमदि श्या- 
त् । नच प्रञत्तिनिदृस्यन्वयावरादणः प्रयोजनश्चन्यत्वं, पुरूषार्थास्रय- 
प्रतीतेः । स्लरूपपरस्यापि पुत्रस्त जातः, नायं सर्पो रज्जुरषरत्याद् वा- 
क्यस्य रष्रेभयनिवृच्यादरूपप्रयोजनदं दानाच्च । अयमथः । अनादि. 
कमरूपाविश्ाङ्गनस्तरस्वरूपज्ञानानां दे वादिदूवान्तानां कषघ्र्ञानां व्यत्र- 
स्थितधारकपोप्रकभोरय वि दावाणां मुक्तानां स्वस्य चाविरशेषगानुभ- 
वसम्भव स्वरूपगुणविभ।वचेएतेर्निंरवध्यानन्द जननं ब्रह्मास्तीति बा- 
धयदेवर बाक्यं प्रय जनपववसायि । प्रत्र्यादि निष्ठन्तु यावन्पुरुगथं - 
न्वय्॑ाधे न प्रयोज्ञनपयेवसायि । पवम्भूनं कथं क्रत इत्यपेक्षायां 
रत्प्राप्ल्युपायनया, ब्रह्मविदाप्राति परम, आत्मानमत्र लोकमुपारटने- 

ति वेदनादिदादैरुपाप्तनं विधीयत । यथा वेदमानि निधिरस्तीति वा- 
कयेन ज्िधिसद्भावे हात्वा पश्चात् तवुषादने प्रयनन । यथाच क. 
श्िद् राजक्कुमारो बालक्रीडासक्तो मरन्द्रभवनान्निष्कान्ते मगरो 
न्ट इति राज्ञा धिक्ञातः खयं चाल्लातपितकः केनचिष्धिन द्धन ऽधिग- 
तशाखः बोड़शवषों शुणसम्पन्नल्िष्ठन् केनचिद् भियुक्तेन प्रयुक्तं 
पिशा ते सवेलाकाधिपतिः प्रशस्तगुणः पुरवरे त्वामव नष्टं पुत्रं दिद. 
इत्तिष्ठतीति वाक्ये णोति चेसदूानीमेवाहं तावज्ञीक्तः पुत्राऽरम- 
त्पिता " च " सचेसम्पत्छण्द दति महाद्रोन्वितो मवति । २।ज। च 
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स्वपुत्रं जीवन्तं सकलगुणसम्पन्नं भुत्वा ऽता पतसवा्थो भवति । प. 
श्चताबुभौ सङ्कच्छेने च । यन्तु परिनिष्पन्नवस्तुगोचरवाकयाथंक्षान- 
मान्नणापि पुरुषाधेपयेत्रसानादू बालतुगयुण्च्छन्द् नवाक्यषन्ना्थम. 
दाच प्रामाण्यमित्युक्तम् । नदसत् । निधिते ऽधो मवे पर्वं शातस्य।- 
व्यर्थस्य पुरुषाथानुपगागातं । बलातुरादीनामष्यमद्धात्रभ्नास्त्या 
पुत्र हपयुन्पत्तावपि पश्चत् नद् मावनिश्चये दषाविनिषततवरदोनात् । 
पतवमांपनिषदष्त पि वाक्य ब्रह्मसत्तायां तात्पयोमावे निश्चिते पू्ै- 
मु्पक्नमपि ब्रह्मज्ञानं न पुरुषाथपयवसायि स्यात् । तस्मादू, यतो षा 
दमानीत्यादि वाक्यं स्वाक्तप्रकारकब्रहमालित्वं योघयदृव प्रमाणं भव- 
तीति सिद्धमिति रामानुजचायीः। 

भास्कराचायास्तु प्रपञ्चप्रविलायनद्धारेण ब्रह्मणः शाखप्रमा- 
कत्वे न खतः इति पृवेपक्षे पवं प्रव्युत्तरमाहुः । तथाहि । ब्रह्मण 
आन्मत्वेन निलयत्वन चाभ्युपगनस्य कथं कायत्वम् । नित्यल्वकाये- 
त्वयोर्विरोधात् । नच) पाघे्विंद्यमानत्वाव् तद्धिलायननोपधानानिदृक्ते- 
स्तदहूारा कायतस्वमिति वाच्यम् । तथा सति घटे कने नभसो $पि का. 
येर्रापत्तेः । नचोक्तदुषणमयात् प्रपञ्चप्रविलायने कयौदिति वाकयं 
करट्पनीयमिति वाच्यम् । पुरुपमाच्रण मह्यादीनां महाभूतानां विला- 
यनस्य कपुमशकयत्वन विधर््रयर्यात् । समाधौ सुषु च सर्वतिरो- 
धनेऽपि स्युन्थानद दायां सर्वस्य पुरोषऽस्थानात् प्रपञचपत्रिखायने 
उपायाभावाच्च । प्रपञ्चनेव प्रपञ्च विरयनऽनवस्थाप्रसङ्काश्च । प्रपञ्च- 
स्य स्ाधारणत्वन तत्प्रविलायने सवेमुक्तिप्रसङ्कादिदामी जगदरष्रती. 

तिप्रसङ्गा्च । अथ।त्पायवन्थकारणस्थात्िद्याकामकमलक्षणस्य.न)- 
शानमरष प्रपञ्चप्रविलायनमिनि मन्यसे तन्न न विसादः । किञ्च । 
नियेगस्य नियोञ्यसापेश्चत्वन तक्ाकाद्कुयां यदि तादशप्रपञ्चकनो 
निथोगकतौ वा नियोज्य स्यात् सर्हदिानीं नियोज्यामावान्नियोगो न 

क्रियेत । किञ्चात्र प्रतीनिवेलायां प्रपञ्चविलयोभ्युपगम्यते । भश्मिहा- 
जादो तु व्रतीतिानलाऽनुष्ठानकारश्च भिन्नः । तदप्यसङ्कनम् । मन्रव 
तत्रापि प्रतीतिमात्रणेत्र नियोगलिद्धावनुषठामलोपप्रसङ्गत् । किञ्च 
प्रविल्ायनं श्यापारोक्वा अमावोता । नद्यः । तस्य ससत्रन प्रपञ्च 
तादरूषस्थ्यात् । न इिर्नायः । तस्यावस्तुस्वेन प्रतिन्ञनाच्छशविषाणतु- 
दयत्येन तद्धिषयकनियोगानुपपक्ेः । भचात्मह्वानविषयो नियोगः प- 
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रिकरप्यते, अ्मल्ञाने कूयादिति । तदप्यसङ्धनम् । क्षानस्थ प्रमाण. 

प्रमेय।धानत्वेन क्रियावत् पुरगेच््धनधीनतय। नियागविषयत्वस्य न- 

लाशश््यवचनत्वाव् । नच द्रष्टव्यादि वि।धविरोधः । नस्यापायपर- 
त्वात् । भं(त्यादि पदैस्तसमेव विवरणात् । नच।ध्ययनविभधिना$५- 
हानं विधीयन इति शाडुयम् । तत्राथज्ञानरूपफलायाक्षरग्रदणरूपाष्य- 

इनस्य विधानात् फलस्य।वधेयत्वात् । फ । निया पावषवभूतगण- 
साज्ञानं यद्यनुत्पन्नं तदा यागचत् साध्यत्वामावःद् विषयत्वालिद्खा 

तद्िष्कनिगरोगस्यासिदधिः । यदि च भव्रणायुत्पन्नं तदा अवणा- 

दिनव्रत्मक्षानासद्धः किमन्तगडुना निथोगन । नच फा तद् पक्षा । 

तमेत विदितेति श्रुती नियोगनिरपेक्षाञ्ज्ञानादेवमुक्तरूकतर्वात् । | 

किञ्च । क्ञाननियोगयोः परस्परमसबन्प्रे ताक्यानथक्य।त सम्बन्धा$- 

बयं वक्तर्थ॑ः । स च गुणाप्रधानभावनैव र्ट इत्यकस्यावद्यं प्राघा- 

न्यं बक्तभ्यम् । तद्यदि क्ानस्येत्युख्यन तदा नियोगस्य वःक्याथतया 

प्राधान्यं सवत्र यद्परतिक्ञाते तद्धीयेत । यदि नियागस्थव तवुच्यते 

तधा ज्ञानस्य नियो गार्भत्वरान्मुक्त्ययेत्वं न स्यात् तस्योमयाधत्वे प्र 

माणामाव्रात् । नच नियोगो मुक्तयथेः । अश्ुतत्वात । तमेव विदित्वे- 
ति क्षानस्पैव साक्षात्तदुदंहन श्चुतत्वादिषन । ग्तदग्रच, यो रामा. 

जुजमतो पन्यासेऽरमाभिः प्रथमः पूव॑पन्च उक्तः, यद्यापि रास्रयोनि- 
सेस्यादिना, यश्च तृतीय उक्तो, यद्यपि वदान्तवाकयानामत्या।द्ना, 

,तवुमयमुपन्यस्य ततः पूववदेव सृष्टिताक्रयप्रतीनां सम्यगन्वयः स- 

मन्वय दति समन्वयण्दूरथमुकत्वा युक्तीरेवमाहुः । नच ततां ब्रह्मप- 

~ रणरभथंन्तरफटपना युक्ता । श्ुनहान्परश्ुतकल्पनाप्रसङ्कत् । नक 

कायं एव प्रामाण्यं प्रतिपत्तु युक्तम् । स्वरूप।वबोघेऽपि प्रामाण्यस्या- 

विशचिएटन्वात् । अपौरुषेयस्वस्येव प्रामाण्य नन्त्रन्वात् । नचाग्निहोभ्रा- 
हिताकनेष कायोव्रगतिः प्रामाण्य तन्वमिःत शद् । तस्य चल्यव- 

न्दनादिवाकयेऽपि तुस्यत्वात् । अथा +रु्रयत्वे सत्यनपक्षत्व नन्त्रमि- 

ति विभाव्यत । तक्रा तु वेदान्तऽपि नस्य तुल्यत्वात् खवङूपपरण्त्रेऽ्पि 

प्रामाण्यमश्रुष्णमेव । किंञ्च । पदानां स्वाथप्रत्यायन $नपेश्षत्ं लोक- 
वेश्साधारणम् । चाक्यानां तु लोक परपेक्षमेख प्रामाण्यम् । अन्यथा 

खपुष्पं तिष्ठति परयेष्यादीनामपि तत् स्यात । वेद तु नबामप्यपार- 
वयर्वाच् ° प्र्वाणान्तरानयिगतमूकारणगमकरत्व तन्नपक्षमेश। 
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तथाहि । जेमिनिभमजिङ् समब प्रतिङ्ञाय तसतिषावकस्यं 
पू१क।ण्द्य समन््रयमाह् । 

मीमांसकमने प्रमोाणंननरानधिगता्थगन्तन्वस्पेवं प्रामाण्ये तन्श्रत्वा- 
ङो कारात् । श्रोत्तानां नयैवेष्टव्वाश्च । अतः प्रलयक्षवत् खशिवाकषयस्या- 
पि प्रमाय तुल्ममेवेव्याद्विमिबेहुधा नियोगपरन्वं वाक्यानां दूषयि- 
त्वरा शरीरेन्द्रि मनस।मात्माधिष्ठिनानां चश्टाविशेष्रः प्रयत्नः सर्वथा 
त्वथसाधारणः । सं पव च साध्यत्वाद् वाक्यार्था रोकवद्योः । 
नियागस्तु न वक्याथः । पूवमामांसाभाष्ये पूर्वोत्तरतन्त्रयोश्च त- 
लमू चकराक्षरामापत् । किन्तु प्रवृत्तो निमित्तमानबं सः । रागादिवत। 
भावना तु भवनि वाक्रयाथः। ये प्राहुः किमपि मावयेदिति खग॑का- 
मपद सम्बन्धात् स्वगे मावयेरिति चरुरिति भावाथौधिकरणमाष्ये 
स्परत् । कृतप्रयल्ापरक्षस्त्विति उयाससूतेऽपि स्पष्रत्वाश्चेति व।- 
कंधाथतिधय भावेनाम।दनकवन्तः। यत् पुनवरेदास्तानां कतप्रतिपादन- 
परत्व चा जपाथेवं वति नियोग्रादिभिरुक्तं, तत्तु स्वैजगत्कारणश्य 
ब्रह्मणा न याज्यत्वाभावान्नियाञ्यस्य जीवस्य सत्ताया अहमिति प्र्- 
क्षणे सिद्धर।तव।दे स्वाधिनत्ताश्च न वेदृान्तस्य तन्परत्व, परकर. 
णाद्यमावाश्च न कमरेषरजपाथत्वमिस्यवं नियोगवादिनं दूषयित्वा 
तनो मेदाभदत्रादे स्थ पयित्वा ततो मायाचरादिमनं दूषयित्वा ज्ञानक 
मसमुच्चयं स्थापत्तत्रन्तः । एवमुक्तं मतदय त्रिसूरया जन्मप्ययिक- 
रणसमा्तः । ¢ 

शङ्कुर चायमनेऽप्येत एव पूवपक्षाः । सिद्धान्तस्तु मायावादेन 
नाय दापब्रह्मजी ककरप्रातिपादरनपरः । अधिकरणसमात्तिस्तु श्चतत्वा- 
शचचति दशम सूत्र । 

९वमनेऽप्येत पव पुवपक्षाः । सिद्धान्ते त समन्वयो नामो- 
पक्र मा।दमचिङ्खलनात्पयनिणय इत्युक्त्वा तेः हिवपरत्वं वेदान्तवा- 
कयानामिव्युक्तम । 

तत्र सद्धान्नानामसङ्गतिः पश्चाद् भ्युत्पचा। पवत सर्वा 
वदः ।करयापर इन पूत्रपक्षस्यासङ्गति ग्युत्पादयन्ति #* तथाहीव्या- 
| क 

दना # । > समन्ययसिति # धर्म सवव॑वाक्रयानां तात्प्यलिष्कैः स 
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दमतन्तरवेक्णोनां भकाररोषलावं । नच सर्वरिमन् बेदे ष्म ए 
जिज्ञास्यः। तदृगुरुगव न्यासेन ब्रह्मनिङ्सायाः परतिज्ञातत्वाव् । 

यायात = पाणयो 

भ्केहनिरे सनेपृथकं सम्बन्धम् । # भअवन्तरवाकयानामिति # अथबा- 
दमन्त्रादिरुूपशाम् । # साधकत्वमिति # प्रमितिजजनकस्वम् । भवय 
मथः । पएवंकाण्ड हाप्रहोत्रानीनि कमाण प्रतिपाद्यन्ते | तेषांचंन 
कैन रुपेण तदमिधयत्वम् । शखमेदप्रसङ्कत् । किन्तु धममत्वेने. 
;श्येतद्बोधनाय जमिनि्धमजिक्ञासामेव रभ्रतक्षायं धर्मप्रतिपादकष्यं 
[पवेकाश्डस्य ध्म समन्त्रयम, आम्नायस्य क्रियाथत्त्रादव्यादिसिः 
सूत्रेण । तन्न मभ्तरा्थत्ादादीनां कथं क्रियाथत्वमिष्याकाङ्कायां 
तष्रामवान्तरवाकषयानां धमेप्रकारभूतद्रम्यदेवताकमस्तुस्यादिप्रकादा- 
कत्वेन ध्मदोत्रस्वात् सनेस्य पवेक्राण्डत्य त्रै समन्वयः । नच 
तष्त्राम्नायाद्विपद्ात् सस्मिन् वेदे धमे एव जिह्काश्य इति शंड्यम्। 
तद्गुषगैव ष्यासेन ब्रह्मजिज्ञास।याः प्रतिक्षातत्वातव् । नच भ्यासश्च 
सष्युसतवे सन्देह. । माकंण्डेयपुराणारम्म पव, ' भ्यासद्ाष्यो मह्(- 
तेजा जमिनिः पयपृच्छत । यस्यात्र भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महा- 
त्मना इति । श्रीभागवतेऽपि उादशस्कन्ये व्यासद्िष्यान् प्र 
स्तुत्य, साम्नां जमिनये प्राह तथा छन्द गसंहिनामिति कथनात् । 
भच सार्य पनात त्दुद्यम् । आत्पात्तकसूत्र, बद्रायणस्यानपक्ष 

न्न्वाद्िति पज्ञाय दादरायणग्रहणेम।पि तथावगतेः । नच ब्रह्मजि- 
कसाय: क्रत्वथपुरुषायजिक्ञालावद् बान्तर दोषविष्रयत्वं श्यम् । 
तथा सति ज्मिनिरेव कत्वथादिजिन्नञा सावत् नामपि प्रतिज्ञामीया- 
च् । त्वा अपि शखपत्ययमवहयमपेक्षिनस्वात् । मतः कवेमेद।वु 
भिन्न पवोमे अपि जिक्ञसे \ति च पर्वोखरकाण्डाभ्यां प्रमिते धर्म 
बरह्मणि च मन्दमध्यमयोबद्धदप्रात् सन्देहसम्भवमारोच्येव छते, 

' न ्वन्योऽन्यमतदुषणाय । जमिन्युक्तानामक्यासादीनां व्यासपादप- 
श्यासाद् ठ्यासामिप्रेतश्यानपेक्षस्वस्य जमिनिनोप्यासात् । नापि घर्म- 
पह्यप्रमितिज्ञननाय । यदि तथा श्यात् तद् मीमाँसा $्रीने वेदस्य प्र 
मितिजसकत्वे उभावपि वेषस्य प्रामरायये नप्र न शरृयाताम् । अत 

१४ 
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सन्दहमाववारकतवाञजङ्गासयोः। न तरोकिकार्थसापक- 
त्वमर् । तथा साति बेदानामन्याधीनच्वेनापरामाण्यं स्य।त्। वेदनि- 
ह सेत्पवोक्तं स्यात् । 

कश्च | 

सानं च फनं चेव समेस्याह श्रुतिः स्फुटम् । 
न प्रवरतेयितुं शक्ता तथा चेम्नरको न हि॥ 
पवनकरस्तु स्वेत्र नवात्मा हरिरिह, 

यज्ञ एव हि पूमत्र बोध्यत खगेसिद्धये ॥ 

वमपि सवस्य वेदस्याक्रियाथत्वगमकम् । सदेतवुक्तम » सन्दे- 
ह्याह, अप्रामाण्यं स्यादू# दृत्यन्तेन । अथ यदि कमौधेत्रैव वेदस्य 
जञेमिन्यमिवरेता स्यात् तदा बादरयणमनं जानानेन तदनादराय वे- 
दंजिक्ञसन्येधं प्रतिज्ञावाकयमुक्तं स्यात् । अत उक्तहेतुजयात सर्षस्थ 
वेदस्य क्रियार्थत्वं न जेमिन्यमिग्रेनम् । किञ्चम्नायस्येति तु पृषैप- 
कसूर, तदूमूतसूबश्यं कियाथपदं तु निङन्तवाचकं, न तु साध्णा- 
परम् । नन नदथ जेमिनिसूतानुसरणमण्थमचति। 

ननु तथापि पुवकाण्डस्य क्रियाथत्वे तुन विवाद्ः। तथा स- 
व्येकशास्त्यानुरोधावुस्तरकाण्डस्यापि पूवेशेषरतेव येन केनापि प्र 
कारेणात्रणीया | नख विपरीनमारङ्कुनोयम् । सिद्धे ब्रह्मणि सा. 

दया्थानां वाकयानामन्धयायोगात् । नच प्रापकत्वेनान्वयः । तच. 
हा क्यगनकलोक्तिषाधप्रसङ्कत । अतो वेदस्य साध्याथंपरतां ति 
शश्व वच्छषतेषासरकाण्डाथेस्याद्रणीया । यदि ओपासनाशेष- 
एतं हामरेषत्वे वाङ्गी क्रियते तापि तयोिंधेयत्येन धमेर्वावुखश- 
स्य ब्रह्मणः प्रयतेकश्रुतिवाकयशषता दुववारवेति सवस्य वेदस्य 
धमाथन्वमर्थादेव सिधामित्यत आहुः # किञ्चेष्यादि # । चकारद्यं 
देयापारस्य स्वरूपस्य च स्मुख्चायकम् । # सवैस्येति # कर्मणः । 
सरेस्पेव स्कुट माहत्यन्वयः। # सवेन्ेति # विहिते निषिद्धे च। # 
सन।र्मेन # स भात्मान\ स्वयमकुरुतेति थतेः सवेषस्तुखरूपा$ 
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स्तयौमिग्राह्मणात् सौवालश्चुनश्च सवौन्तयांमी । अयमर्थः । वेदस्य 
या साध्ययेपरता त्वयाङ्गीरता सा श्रुतेः प्रवतेक्त्वानुरोधान् । 

. तज्र तेयत् प्र्रनंकत्वं तत् क्ति यावदधिकारिणाः प्रति साधारणं 
कवा असाधारणम् । आथे कस्यापि त्रेवर्िीकस्य नरको न 
 श्याद् । वथा राज्जदशङदैरापि टके को$पि वित्रयो नस्यत्। 

नशेगी खं नोपलभ्येत । अविदहितान्निषिदिश्च निषृ्तरपि तत पव 
सम्भवात् । तद्भावे नरकदिरप्यमम्मवात् । धथ पूेकर्म॑जन्यवुर- 
इष्टान् षिहितारहौ प्रहिः । तहिं ताइरेन श्ुमादृष्टेन व्रिहि$पि 
प्रहृतिखम्भव्रान्न श्तेः प्रवतंकत्वसिद्धिः । अथासराधारणम् तहिं 
तकरसाचारण्यं स्वभावतो वक्तुमशक्यं, हत्वम्नरसाह।य्येन साधनी - 
थप् | सन्र कारेः साधारणत्वात् तचज्ञीष्रारष्टस्य तथात्वं क- 
सपनीयम । तथा सति तेनेव प्रबृलिसम्मवान्न शुनो प्रवतंकत्वनिद्ध- 
द: क्त शाक्यः । अथ प्रबृत्तः शादब्दक्रवणानन्तरभा स्वद् शना ह- 
छादेः सहका रित्वेनेश्र प्रवेशो, न करणत्वेनति विभाव्यते, तद्छंदएस- 

सपादितरष्टसामग्रीससलायां प्रडुत्तिरकुण्ठितेष स्यात् । अवनमनसे चा- 
धुरदशोनेन सहकारिदौवेर्ये ऽपि का्योत्पत्तिनिद्धीरात् । अतः ष्टौ 
श्ठयद् दनात् फलमुखप्रवतंकत्वं न भुन: राकयव चनम् । तेन साधन- 
ध्यापारकलस्वरूपाणि कमणां धुनिर्बोधयतीये ङवन्माब्रमङ्कखीकाये- 
भ । नच प्रदृस्थयनु पपत्तिः । देभ्वरस्यैव ्रघनैकस्य निवतेकस्य स- 
स्वात् । नचात्र कल्पना । पत्र उ पव साचु कमे कारयत ते यमयो 
छोकेक्यनउक्निनीशति, पप्र उ पवासाधु कारयति तं यमधो निनीष- 
'तीलयादिश्चुनेः । नच वेषरम्यनधुणयापानः । आत्सष्ेरेव शुन्या मपरे 

न मेद्।माव,दिनि, केषम्नेधुणयसूत्रे ्युन्पादूयिष्यामः । अत 
"भतः परतरतकत्वामवन सध्यधवरव्त्ासङ्खत।। नच ताह पूतवरकाण्ड 

हबात्नन व्यथमान शङ्खम । तस्य स्त्गामद्शत्वत। विष्या- 

धीनां कीडच्छाउ्यापारत्वान्न नद्धेयथ्यामिति, कृनप्रयल्न पेश्चसून्न श्रु 

त्या रयिष्यामः । एवं सिद्ध व्रिध्याहीनां क्रडच्छःव्यापारतरे तग्थो 
नांच क्रीडाशोपनैतेति "तत्प्रनिपादकन्वनेवोमय)।रकवास्त्यं, न क. 
मध्रतिपादकतयेति मन्तव्यम् । पुर .स्पूतिकमाद्राय क्रियपरत्थाङ्ग; 
कारेऽपि तेन पवेकाण्डस्येव धमायत्वसिद्धि्म सवस्य चनस्यति 
ताचन्ध्व्रस्य स(ध्याथत।पगमेन पनमीमासकमतं द्वाभ्यां दूतम, । 

। 



१०८ पपरकारे अणुभाष्पे । 

सिद्ध एब हि सर्वत्र वेदार्थो वेदव्रादिनाप। 
- मन्त्राणां कमणां चेव दशैनश्रवणाच्हरुतो । 
छतिश्च सिद्धतुरयतं ददः स्वरार्थं च सन्मत्ः ।. 
भरजापतिरकामयत भजायेयेति । स ठतदग्रिहात्रं मिथुगम- 

पयत् । प्रजापतिर्य इानणजताप्निदतरं चाण्ष्टोमं च पोणमरी 
चोक्थयं चामादास्यां चात्तिरन्रं च तानुदमिमीत याबदभनिहो- 
अपासीत् तात्रानाम्निष्टोम इत्मादि । न द्युपःख्यानानां मिथ्याय- 
त्वं बुद्धजन्मनः परोक्तं युक्तं वा । तथा सति वेदनामप्रमिण्ष- 
मेर स्याव । मिथ्योषाखूयानप्रतिपादकन्कवत् । 

अतः परं परयैकाण्डस्यापि सलाभ्याधेत्वमनुपगम्व दूषयन्ति स्ाद्धेनमं 
सिख प्वेद्यादि # । भसर्वत्नेति # काण्डद्य । पूचरत्रेतिपाटे भपेर 
श्याहारः। # वेदूवादिनामिनि # सवेद प्रास्ाण्यक्षानपृतेकं नदनुसा- 

सिणाम । # सवेति खकारोऽपश्यत् पुरोड।श कूमे भून\ सपेन्तमिति 
कम्यानां दक्षनस्य सपुच्चायकः । मन्क्नागां दशनं तु, स पतेकः 
सर्ीरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत, स एलं दीक्षितवादमपश्यािष्याः 
दिषु बोध्यम् । सार्य चनिकचोऽप्यरथे । भन: स्तुति समुदिच्नोति 
उक्तं विमज्जन्नो दे शंनस्व शुनी आहुः # प्रज।पतिरत्यादिषक । खः 
नाद्या तैत्तिरीयप्राह्यणसा । अस्याम् अपद्यदिस्यस्य क्षाना्थताया 
अपि शाश््यवचनत्वात् सिद्धाधत्वं न निःसन्दिग्धं स्यादिष्यनो दि 
छोयस्या उपन्यासः । सा च संहिता प्रथमाष्टक्ष्या । ठजाक्तस्यो 
व्मानस्य क्मणास्रसिद्धतते $गराकययचनत्वादिति। # न रत्यादिकं 
विभागमाष्यम् | तेनायमर्थः । व्याप्तद्धीतक्रेदः शुनभारतः स्तर 
यम् च्छषिज्ञँमिनियंद्रि धमरूपायाः क्रियायाः सिडधत्वे ताभिर 
यात् नदरा माचायोधिकरणे, स्सकथाः करमकाददास्तेभ्यः क्रियापरः 
चीयेनेस्यनन लिद्धावस्यापन्रधात्वचयाभिधायकानां नामपक्रानां किः 
श्राप्र्याकत्तं न वदत् । नच तन्र भावाथेपदेन भावनाथो इव्यद्चा 
श्यत इति वाच्यम् । तथा सति कर्म शद् पदर्वयथ्यापन्तेः " माषर्यः 
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क्रिया प्रतीयेतेनावतेच चारिनाथ्यौत् | तथा सर्वां माव्य इति 
खे(देत्यत्रिमसूत्रं च नव्दत। क्रियाकाधकास्यातयद्ानां भावना- 
सत्वस्य स््रजनीनन्येन सयषां भाचोऽ$ इनि सन्दहस्यवानुन- 
यात् । तथा अभरिमसूत्रहढये क्रमण नाम्नां पुखयानपेश्चाक्रमार्पानिपा- 
दकत्यमष्स्यानानां तु पुरषापक्षक्रियाप्रलिपादकल्वा्मान निमगं च 
न कुर्यात् । सध्येकस्वमावरक्रियावद्रे पुरूगननक्षक्रियाया पएया- 
अदाद् । 

किञ्च । यागादविधमूता क्रिया यदि सर्वदा स्वाध्यात्रस्यव 
स्याल कदापि सिद्धाव्रखा, नदा ताज्नष्पत्तः कट्ाप्यमवच्चद- 
नापि नोच्येत । चोदना पुनरारम्भ इति लश्रणापि नरस्य न क्रि- 
येन । अना ज्मिनेरपि वेदस्य निद्धाथंपरतेवाभिप्रना । इदं यथा 
तथा मावायौधिकरशमाध्य व्युन्पादिनमाचायेनरणेः । मयापिन- 
द्विबरणे निपुणतरं प्रपाञ्चनामि नान्न लिख्यन। 

किञ्चायवादाधिकरणऽथवादानां विधेयस्तावकत्वन प्रामागय- 
कथनादपि तथा । यदि दहि बालातुराद्युषच्छन्दनवदथवादहानां स्त 
धकन्वमनभित्रेयातु, प्रामाण्यं तेषां न व्रूयात् । तदुपन्छन्दनस्य प्र 
तारणङ्पत्तरात् । ननू पच्छन्दनवाकयस्य फां पव प्रनारणरूप 
श्वं, न परततनाश्च इति, न नत्रवात्राप दोष दहत चेन्न । खगाद्रू- 

पस्य फन्रुयाप्रत्यश्चत्वन विधिवाकयोक्तफलांशोऽपि नथात्वप्रसङ्क'त् ) 
अत उपाख्यानानां मिथध्माथेप्रतिपादकव्वकथन, नथागनव्ासनाव- 
खम्धनमेक । सच 'परोक्षव।गो वेरोऽथं बालानामनुशासनम् । कम- 
मोक्लाय कमणि व्रिधत्त ह्यद यथ।' इनि, 'फटलश्रुनिरियं नृणां न 
शयो रोचनं परम । श्रयोविव्रक्नयाप्रक्ता यथा भेषज्यरोचगमिनि- 
पुराणवाक्यादु पच्छ्न्दनन्याेन मिध्याछमाद्वियन इत्ति वास्यम् । 
तत्रैवमधुमावरात् । सथा सन्मागैविमुखानां नानान्हामानां सम्मा 
कामानिङ्क समालोच्य नंस्तनो निवतं खरगदिरूपं तदीष सदेव 
नश्वरे फलं पद्दयं नेन तेषां सन्मागव्र्तिन्वात्रधानेन कमपराक्षेऽधि- 
कारिणः कतै कुसुमरूपं तदिति तत्र मिध्यान्गन्यस्यरावि वक्तुम- 
दाकयत्वात् । फलश्रुति कुखुद्भिनां न वेदज्ञा वदन्ति हि । पुष्ण्षु फ- 
खबुद्धय' इन्यादिवाक्रयेस्तथा निश्चयात् । अनस्तत्र विश्रान्त्या 
सयाश्द्विन^ येण ्रन्तास्तेामेव बद् तथा भानं, न येदृबाहै 



११० सप्रकाश्र अणुभाष्ये | 

तस्माद् पूर॑मीमांमानमिङ्ञाः क्रियापरलं सवैस्यापि वेदस्य 

नातिव्यर्थनाङ्ा अपि खाथप्रमिरतिं अनयन्त एव स्ताथक। शति 

निश्चयम । 
किञ्चाग्मिहोबमिथुनदयेनोत्तरं पठ्यते । तवुष्िने सूयं जुहोत, 

यस्ये विषुष उदन सूरय $प्महोजं जुहति परैव जायत इति । उम्भा- 
भानन्नरं ख पठयते, य एवं चिद्रानच्िहोत्र जुहाति यावतरब्रिष्टोमनो- 
पाप्नाति लाववुपाप्नानीति। प्ताभ्थां च पिद्हाक्वान््यामयथेवादृध्ा- 
विनाथविषयकल्लानस्य कलाङ्खना बोध्यते । यदि स उपच्छन्दनाय 
म्रिथ्य। भावितः स्यत् तनो विदह्वाक्षयमपि मुधा स्यात् । पवमन्य- 
श्रापि। ततश्च सवस्य वेदस्य प्रमागयमपि विद्येत । अतलदमा- 
थाय सत्याथकथनेनेवे पच्छन्दनमुपगन्तभ्यम् । तेन शरुनिषुराणयो- 
रुमथोराप सामञ्जस्यात । तनः कर्मादिदपेनश्ुतीनां स्वाथे प्रामाण्य. 
मकलङुःमिति पएवेकाष्डस्यापि सिद्धाथपरत्वमे । नच जुहुयाद् यजे- 
तेव्यादीनां माद्धयकतिग्ोधकपदानां व्याकोपः । सिद्धस्य कमणः प्र 
क। रहानपुवकं करण फलसम्बन्धे बोधरयता जिद्वद्वाकयेनातिदे शामि- 
द्वा छनः सिद्ध तुल्यत्वेन साष्यङृनिग्यङ्कचस्य सिद्धस्यव धमस्य 
ततवर वि्वक्षतनया बाखापर्दन्दनायोक्तं साध्यार्थे नात्पया माषनिश्च. 

यात् । पक्त्र घ्रः शाखार्थो$परत्रापि नथति न्यायेन चिद्द्रक्यश्च- 
म्यस्यलशप तथाऽ्वमायाच्च | भतः पवेकाण्डश्य साध्याथपरत्वम- 
युक्तमेव । उक्षरकण्डस्य "तु ज्ञानादप्रातपादकत्वशप ज्ञनापास- 

नादीनां चिषयमभूनब्रह्मणेवं सरूपलामेन ज्ञानादिभिन्रह्मण पतच प्राप्य- 
तया फलत्वेन च तस्येव हाषित्वमर । पवकाण्डोक्तफलस्यष्यतस्य 
धानन्दस्प्रान्यानीतिधनस्तदद्राःवश्च । कमफरपेत्वादि निन्यायत्। 
इर फलन्व्रमप्युपाख्य्ानगम्यामनि । तदतदुक्तम् # नहीद्यादिना । 

सिद्धमाहुः # नस्मादित्याद्ि # यस्मावुक्तरील्या वचार नस- 

वस्याम्नायस्य क्रियाथत्वे, न वा पवकण्डस्य साध्याथपरत्वतः 

स्मात् ते तयति नद्धाक्येन शाङ्जयोनित्वव्य।कुरीमावाभावात् पथे 

पक्षाऽसद्तन ददयथः । एव पवेपक्ष।सङ्कतिमुदृघाटच ' सङान्तासङ्ग 
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दन्तो भूखा एष । उत्तरवादिनोऽपि पूर्वङ्ञनमङ्गीकृत्य पूवरा- 

नुपयोगिलं ब्रह्मज्ञानस्य बदन्तो वेदानमिज्ञा 

यदेत विश्या करोति श्रद्धमोपिषदया त्रा तदेव बायव- 

तरं भवतीव्युपनिषञ्ज्ञानस्य श्रुतिसिद्धव कारणता । 

जि यरय वकी कयत 

तिमुदघारयन्तः पव शदकुरमनस्यासद्गनन्वमाहुः # उत्तरन्यार # 

अनभिज्ञा # इत्यन्नं प्रहणकमाप्यम । नत्रयमथः । सवस्य च 

हस्य क्रि पापरत्वम्रभिसन्धाय शछुदनवुद्रादासतनभूतव्रह्माभघायक् 

ब्ैदरान्नमाग प्रयोजनद्चून्यनयाईऽऽनथस्य प्रयन्नदसमनावकयनतत्रा 

लोकि कवाकयवरनुवादकनतायामनयेश्चप्रा भाण्यमङ्खं च ददायतां स्वा- 

ध्यायनिधिगृदीनत्वेन तन्साथक्याय दूरनरयज्ञादिकमापेक्षितकवेद्- 

खतादुप्रातगद्रककत्वन [ऋ्याथत्वकबा, सन्नाहतापसनद्क्यापक्ष 

तविष्रयग्रतिपादकत्वेन तादथ्यै बाऽभिमन्यमानानां पत्रपं वादना 

तदनुखारिणां च वेदान्ताज्ञानमङ्कीकय शुदनबुदधाद्'सानस्य ब्रह्मणा 

व्रमाणान्तरानयिगतत््ादितिरनेरपेकष्थण नदृ बोधकतया प्रामाण्यं हेय 

पदेयशचुन्यत्रह्मात्मावगमादेवात्रस्तुभूताव्रच्चसमारापिनसकटक्कर- 

निवयतेकतय। साथकयं च वेदान्तेषु प्रद् दय तर्सिद्धस्य ब्रहमहञानस्य यज्ञा 

जुण्योणित्वं बदन्तो वेदृक्ञानरहिना इयथः । नन्बेवेयुक्तियुक्तमयं ब- 
दन्तः कथं तयेव्याकङ्खयां छन्दीग्यारम्मदेशसभुत्युपन्णाखन तदु 

शूरफन्तो विमजन्ते # यदधे्रेह्यादि, प्रदख्तिरत्यम्नम् । # कारपते. 

हि # सहकारिकारणता। अश्या श्चुता द्यापदेनात्मामदवाथकं 

हानम् । भदधापदेन वेके आस्तिक्यबुद्धिः । उपनषत्पदन परमा- 
सास्छङूपवि प्यकं रदस्यश्चाममुध्यते । तेन तसचुक्तां यत क्मवे- 
दातं करोनि तदेव कमे वीयवच्रमनन्वरफनं मोक्षपयक्सलागि 
भअवतीह्य्थः यल कोथिद् चिद्या विक्ञाने, श्रद्धा कमध्द्धा, उपनि- 

षद् योग इति व्याख्यानम् । तन्न । ववद्यापद्स्य चज्ञान, उपानष- 

श्पद्स्य योगे च दात्य शनात् । विध।ऽऽन्मनि भिद्काबाध् इत्ये 

काद् शास्कन्धवाक्येन, उपनिषद् रदस्यविरद्यात शङ्करा चाय्विद्या- 

रण्या ञ्यश्यानेन चोक्ताथं पत्र शक्तिनिश्चयाच्च । तथाच पर- 
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नच बौधरतत्वात् त्यज्यत इतिं ताध्यप । ब्रह्यातमन्गानत्तं 
ए? वरिदेयत्नाधिक्रारात् । नचेवै किमनेनेति बाच्यम् । इत्थ. 
भूनलाय्ज्गस्य । 

मान्मरनस्यज्ानान्मकन्रह्मज्ञानस्यं श्रुनासदधेकारणनांया अंक्षानादुं 
नभन्ना इत्ययः। ननु सिद्धे फक स।धनान्तरस्यानुपयो गन, उ- 

त्कृष्म्य निकृणदाषतायश्चासङ्कतत्वेन तष्याः श्चतसिद्धाया अनादश- 
क्षानभि्घत्वमिनिसमात्रि दूषयन्ति # नच्रत्याद् # । # त्यञ्यत इति % 
नाद्रयन । आवकरपदनानत्र मुख्यावक्नार। विवक्षतः । तचाचयद्े 

क्ष'नमात्रणपिद्रानिब्र्यादि स्याद् । वरि दिक्ञानी यागाद्कंन कुः- 
य॑त् । यदि स ज्ञानित्वन मवद्ाभिमनो ज स्यात् तद्षचनानि ना- 
द्वियेरन् । अनः पुरण।दिप्रसिद्धमवदाइतैरपि यागारिकस्णेन त- 
ताद रसूचनात् तद्धरोभ्रेन ज्ञानस्य सदहक्रारितानादरे सुतरामन- 
मिज्ञनत्यथः । ननू निषदा कञ्चानपूवंकेण वरिष्ठाच्धिकारेण वे. 
दनन्तत्रिचरे करि ।सद्धवानि, येनेवमाग्रहः क्रियत दत्याकाङ्ायामाहू 
#नचेवामन्या।द्+# । अयमाडयः। यज्ञ चे विष्णुरितिश्ुनेयं्ञो ऽप्येष 
ब्रह्मण पन क्रियात्मक रूपम् । मच तत्राधिष्ठतृत्वमेव बोध्यते, म 
तु ्रियान्यकर्वर्मिति राड्धम । धर्मो यस्यां मदात्मकः, मां विध- 
सत $भिधत्ते मां चिफर्प्यापाह्यने हाहम, पनावान् सत्रवेद्ाथ इ. 
त्याद्येकार् शस्कन्यी प मगवद्धा्रयेस्तथात्व्या प निश्चयात् ‡ स च 
द्रपदे वनागजमानयज्ञातचरादिगिर्भिव्यज्यने। स चहु।किकेःवा- 
सित्रयञ्येन नदा प्राक्षणादिष्षस्कारा अनहननादीनां च नियमा 
मूधेत्रस्युः । अनो वेदोक्तफलसिद्धम यथाते तथा मोक्षफलाय. 
मुषनिवदप्युपयुज्यने । तदभावे तु साङ्गस्य यज्ञस लौक्रिकञेष्वर्थे- 
ध्वध्यस्यमानत्वात् तदङ्कानां लौकिकत्वे तैराधिदेविकयह्तस्वरूपा- 
नानिमः वात् । उपनिषदा त्ववगते सवस्य ब्रह्मत्व ब्रह्मभूतेरङ्केस- 
विदे विकयज्ञाविमावः। तथा तारां यक्ते यल्ताधिष्ठातुमगवतो$ष्या- 
वि्मावः। यथा तिश्वसृजां सहस्चसमे हिरण्मयशक्रुनिरूपस्य ब्र- 
हमणस्तगेव प्रथुनासिप्रभुनीनां यागेषु रूपन्नरेण । तद्मावादेष 
ननरप् यागच नद्ावमावः । तथा यागस्य वचद्यापयाग आचायः 
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किञ्च कीफतवद् ब्रह्मफकस्यापि लौकिकत्वात् । य एवं 
वेद प्रतितिष्ठति, ` अन्नरानन्नादा भवति महान् भवति परजया 

पथुमिर््रहयवरश्रसेन गहान् शीर्येत । असयन्तात्रिद्यावता यज्गान- 

धिकारात् त्निपेधार्थं ज्ञानमुपयुञ्यते । नच देहाध्यामस्य का- 
दशत । ब्रह्म पणं त्रह्महनि{रिया दिस्त; । 

। भ 

च्वापि सम्मत इति तु, सवपिक्ा च यज्ञादिश्ुतेरित्यादिस्जधणय- 
नादेखा वर्गस्य । नच मोक्षस्य जन्यत्वम् । ब्रह्मण अःप्यत्वस्य व- 

क्यमाणत्व।त । अनो-मुनुक्षूणां यज्ञस्यावदयकत्त्रात् तत्रन्थम्भूतम- 

विकर बोधायतुमयमाग्रह इति । नदेतवुक्तमर । ननु मुभुक्षूणां यज्ञा 

नावश्यकाः । कर्मफलस्य दौ किकस्वात् । अधिकारिभदेऽपि मदष्या- 

दिव्रह्मान्तानां शाररवनामेत नद्ध।गकथनन् नथा निश्चयात् । नच 

क्षि तेर्नाति वाच्यम । नहप्र सद्रारीरम्य सतः प्रिय्ाप्रिय्योरपह- 

तिरस्तीनि श्रयः वुःखसम्पदर्कथनन चस्य लेसाररूपत्ववाधना- 

त् । अने मुमुक्षूणां शर रसम्बन्धस्यानाकाह्ितत्वाद् यज्ञानां कार- 

णना श्रतिसिद्धार नाद्रियत इत्यारट्धायामाहुः # किञ्च, कम 

स्याद्वि # । # ब्रह्मफलरस्येनि # ब्रह्मज्ञान फलस्य । श्वनिस्तु न॑त्तिरी- 

याणां भृयूर्यनपदि म।गेत्या विद्यायाः समार्षिखा । तत्र, सषा 

जानी वार्णी घिया परम व्योमन् प्रतिष्ठिता य पवरं चेद् प्रत 

निष्ठनीति । अत्र परमे व्याम्नि प्रतिष्ठाक्रथनेनास्या विद्याया अल्यु 

त्क्रष्रत्व दुखभतते च वध्यते । विद्ापद्।कत्या फलपूप्ासनाफट- 

त्वश्रमो निवाते । तत्तत्फलक थनमुग्धेन गृहस्था्ाधकारश्च बाध्य 

त 1 तेनायमथ: । कर्मणो विद्यायाश्च फलस्पेनरतस्वटक्षण्ये प्रद- 

ध्य क्फन्स्य शरीरमोग्यतया संसारान्पकरत्वरात् तादकफटजन- ` 

कत्वेन तस्य विद्याजवकैत्वमन।रव्य यदि कमे त्यज्यत, तदा तस्य 

दोषस्य ब्रह्मधिद्यायामापि तौद्यात् तस्या अपि त्य।ज्यन्वापत्तिः । 

अथ यद्यधिकारज्ाघन्यात् ल्यज्यते, तदा तक्तश्रुत्या व्िद्यासताित्य- 

अधनेन जौघन्धरस्व निवारितत्वान्न कमणस्त्थाग उचतः । यदिच 

१५ 

1 

|, 
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तस्मदन्योन्यापयोगितरे न कोऽपि दोषः। 

क्रियाज्ञानयोः खातन््येण पुरुषायेसिद्धार्थं भिन्नतया 
धाञ्चमदत्तः। । 

किञ्च, बेदान्तवराक्यानामसिमिञ्छास्े तमन्यय एव प्रति- 

पाते मन्दहानिगकरणद्रारा । तत् कथं सिद्धबरद्धतुप्वेन निर्दे 

दा; । अग्मिपरय्यं च स्यात् । 

विद्याचच्वेऽपि दे हाध्यासम्यानिवृत्तन्वात् तस्यैव कमेकारगात्वमि- 

नि विभ।व्यते, तदा तु ब्रह्मापणमित्यादिस्मृत्या, य वास्मि स 

सन् यज श्नि श्त्या चाध्यासस्य कारणतानिवारणति तासामव 

विरोध इति वेदानभिन्ञत्वमनिनायमवत्यथः । पव वचद्यास्वातनत्य- 

वाद्रि्ाङ्कुरमनमपास्यान्यपामेकद्शिनां संग्रहायाहुः # तस्माद् 

त्यादि #। वद्ानगिन्ञत्वस्य चिद्याखातन्त्यवादस्यच पयवनानतत् 

कर्मणां विदयाक्ारणत्यस्यापानपदश्च कमसहका1रत्वस्य श्नुव्येव बा- 

्रनान्तुखलाद्भा।वत ष्लरनर।श्रयद्रापाऽप व्यक्तमद्ादव्र नबरत्तः । 

नच छान्दोग्य अंवस्त्य अविदुषामपि यजमनदीनां धराचणात् 

क्मणामविद्वदधिकारकत्वमनेनि शद्यम् । तत्राप्यवेद्धत्ताया मू 

ङूनिपातश्रावशानाव्यन्तातिवुषामनध्िक्रारस्यव बाधनात् । अत 

पृ्ंसूत्रभाष्य उक्त ज्ञ'नकरमसमुच्तरये न काऽपि दषः । तेन माया- 

धादिव्यनिरिक्ता अस्मिन्ना सर्यस्पयकदेाकानो वेदाचिरुखवादित्र द 

व्यर्थः । नन्ववं परस्परसाकाट्ुत्य पेकडास्डयमेव स्यान्नतु शाख 

गदः । तनश्च वदमनूच्यत्यादिपुथक्समापिश्चावणम्याकोप इति शा- 

डुःय।म्ुः # क्रयत्या।दर # तथाच चमगस्राधन उभमयारप खा 

तन्डयात् सिद्धे शाख्रभेदे पृ्वाक्तद्ाषस्यन लश इत्यथः। 

प्रवे वद्नभिक्षत्वं शाङराणां बाधचायेत्वा घुत्राथानाभज्ञत्वं 

सर्वैषराव बोधयन्ति # किञ्च, चदान्नत्यादि #। अयमथः । हारा 

न्रिहि, सङ्घं सवशाक्ति जगदुत्पर्तिष्यतिलयका गां ब्रह्म वदान्त. 
जा खादवगस्यत हति प्रतिक्ञाय, समन्धयादिति हतुः सर्वषु हि 
वदान्तेषु वाक्यानि तात्पयेगतस्यायस्य प्रातिपदकरषन समयुगता- 
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नच प्रतिङ्गागर्भिनहेतुत्वम् । अनुपयोगाव । गौयायुख्य- 
भवे परं विव्रादः । नच यन रूपेण समन्वयो मतान्तरस्थर्मि- 
चारितस्तथग्ने प्ूमरपु निगय) ऽस्ति । 

भीत्येषं प्याख्यातः । सत्राक्तधमेवस्स्मध्यकं ब्रह्मपश्चकर वाक्पसम- 
ज्ुगतत्वहेतुकमनुमानममिसं हितं प्रतीयने। 
 भस्कराच।यस्तु ब्रह्मस्वरूपं शाख्रमचचोधयनि, न कवले 

कायमेव । कुतः । समन्वयात् । समन्वितानि हि ब्रह्मखरूपप्रनि- 
धादनपरस्वेन सृषटप्रकरणगतानि काक्यानीव्यवं हतुत्यास्यातः । 
तेन तन्मते शासख्रपक्चषकम् । तथैव रेोत्रस्य च मते । 

रामानुजाचाय।स्तु समन्वयः सम्यगन्वयः पुरुवा्थनयाऽन्वय 
हति हेतोरथेमुक््वा परमपुरषाथेभूतस्यानवधिकातिखयानन्द स््ररू- 
परस्य. ब्रह्मण) ऽभिधयतया(न्वयाच्छास्प्रमाणकल्त्र सिद्धन्थरवेति 
ध्याचक्रुः | 

तज्र शाङ्करे व्याख्याने यथात्रसििने देनोः स्वरूपा निद्धन्वम् । 
भतस्तत्ापि शाखयपन्षकमवानुमानं वक्तव्यम् । ततश्च वेदान्तशासखं 
ब्रह्मसखररूपस्य प्रतिपादकं, तद्ध।क्यानामेतद् थपरतिपादने समनुगन- 

"त्वात् । यदीयं वक्यं यदथग्रनिंप्यदने तान्प्ेण समनुगनतम्, त- 
ख्ठराख्रं तस्यास्य प्रतिपादकम् । क्रिया्थप्रनिपाद् कपृवेकाण्डवद्- 

-त्यनुमाने मनन्रयेऽपि कमेवादिवारणाय प्रयुक्तमिति फलानि । तत्रेदं 
विवेचनीयम् । किमयं हतुरविप्रतिगन्नः सिद्ध उत साध्यः । नन्ना- 
विप्रतिपन्न इति तु न वकत शक्यम् । तथा सनि पू्वपक्षसयेवानुत्थान- 
प्रसङ्गाब्न । नापि सिद्धः । अस्मिञ्छस्रे सन्दे हनिर।करणद्वारा त- 
स्यैव प्रतिपायत्वात्। सिद्धव्वेऽश्रिमसमन्वयस।धक्रम्रन्यस्य वेयश्मै- 
प्रसङ्काश्च । अतस्तस्य सिद्धव्ज्ञिदशो न युक्त इति । अथ बुद्धिं 
थथा प्रतिज्ञायत, तथ बु'दख्यमत्र हतुक्रियन हन लमन्तयसाधन 

प्रतिष्वागर्भितस्य हनोः सिद्धवन्नि्ैतेऽपि न दोष इनि वमाव्यते 
तद्राप्युक्तमित्याहुः # नचेत्थादि # गवद्धिहि मादप्राभाकरयोस्तद्- 

नुमि पकदैशिनश्च निराकरणायायं हेतुरेव व्याख्यायते. । नत्र 



११६ तप्रकाशे अणुभाष्पे | 

ग्रतिक्ाया वरद्धिस्थत्वेन वादिनिग्रहधेलायां साधघनतस्वाभावेद रेनोः 
साध्यसमनया तदनिग्राहकत्वाव् नुपयोगः । किञ्च । तैरपि वेदान्ना- 
नां ब्रह्मप्रतिपादकना न खीक्रियते इतितुन । किन्तु गौणत्वेन । 
तथा सनि गंणभुख्यभाव एव विचदो, न तु प्रतिपादकत्व इति वि- 
वश्ितासाधरकत्व।द्प्यनुपयोगः। अथ सम्यक्त्वकुक्ो मुख्यतां नि- 
येह ब्रह्मणा मुख्यतया प्रतिपादन $नुगनत्व।दित्यवं ति भाग्यते, तदापि 

शाङ्राणां शेवानां च मतमयुक्तमित्याहुः # नच यनेल्यादि # । शा- 
रहि जगन्कःरणरूपे वाक्यानां समनुगतत्वं भ्यास्यायाम्रे उच्यने । 
नच तषां कनैस्वरूपप्रनिपादनपरनावसी यन, नत् कन कं पद्यादिति 
क्रियाकारकफ़टनिराकरणश्रुनरिति । ततश्च तन्मते यावद्धमेश्यन्ये 

रूपे समन्वया विचारो मवति । तेन रूपेणा समन्बर्यविचारस्त्वा- 
ध्यायस्माप्त्याशखममासि वाचकेष्वपि सूत्रयुन दह्यते । सवत्र 
तत्तद्ध्मपुरःसरं कनोदिरूपशव तेषां तेषां वाक्यानां ब्रह्मप्रनिषा- 
दकनाया निणींलस्वात् । अनाऽपि व्याख्याताकारस्य हेतारनुपथगः। 
पवञ्चानुपयागादिति गर्हते हतुररस्तत्यन्तेन त्रिमक्ता वध्यः | पवं 
शेवमतस्याप्यसङ्गतिवरौध्या । रिव्ररूपेणापि निणेयस्य सूत्राक्चरष्वनु- 
पटम्मात् । तन्मतमव।चीनल्याचर्यैने तदथं कमप्युक्तम । मया तु 
प्रहस्तस्य भिन्दिफलस्ये च त्रादे शिवतच्वविेकादिग्रनथ्टुषणेन 
निपुगातरं दूधिर्नामति न नदथेमिह संरम्भः क्रियत । तथापि तन्नं 
तत्र प्रसङ्कन दूषयिष्यामि । तन्न तावत, सदेव सौम्येदमग्र आसी. 
दित्युपक्रमस्तत्वमसीव्युप्रसंहारः शिवरूपगमक्र इति यत तटसङ्कत- 
म । ॐ तत् सादिन निर्दणा ब्रह्म्णास्रविधः स्मन दलति गीतया 
ब्रह्मव।चकन्वस्यवोक्तत्वन तया: शिवाकारगमकन्वामावात् । नापि, 
धातुः प्रसादान्महिमानमी शमिति, यः परः स महेश्वर इत्यनयुर- 
प्रक्रमापसहारयाः । उपक्रम “अणारणीयान् महतो महीयान् आत्मा 
गुहायां निदिनोस्य जन्ताः । तमक्रतुं पयति वीतशोकः इति पाद 
नयात्तरे, "धातुः प्रस।दृदिनिः तुरौयपादः । तत्न तमित्यनेन पर्वों 
महतो महीयांसमान्मानं द् शोनकर्मेतया। प्राश्य तदधिभूतिक्ूपमीखं 
पश्यतील्याह । अन्यथा पौनसक्रत्यापत्तेः । म्रहिमपदस्ख विभूतित्राः 
कत्य च, गो अभ्वमिहमहिमेत्याचक्षत हस्तिहिरण्यं दासभार्य- 
मिति छन्दग्यश्रुतो सिद्धम । वि्रामदेश्वरदाब्द.ूढौ शिवे । 



१ अध्यापि १ ¶एादः। ११७ 

्रान्नारस्मस्तु परथमम एव समर्थितः । 

वैयासे तु देशने लिङ्ग दिमिर्निणैयस्यामिप्रेतत्वं, नचिङ्खदध्िक्रणेषु 
श्रयत हतिरूदरप्रयाजिकरा । फिञ्च, नारायणः । शवा विष्णुः द 
नक्रः परमेश्वरः । पनेस्तु नाममिब्रह्म परं प्राक्तं सनातनम श्न 
चःराहपुराणव।कथे रद्रादिशद्दानां परब्रह्मनामन्वेनेव व्यवस्थापन.त् 
त्रिह्छाचनादिव।रएरूपस्य तत।ऽप्यसिद्धः । नसिहनापनीयं ब्र 
सरि शाक्तगणनायां धियं लक्ष मौपलामम्तरिकां गामिनिश्चःवगात् । 
भ्र।रहे, उग्भिव्यकाक्षरीभरूनाया उमाया नारायणदारसत्वेन कथन 
ताम्बिकापल्युमापतिपद्ाभ्यामपि तत्सिद्धिः । नापियवेश्रः स 
अगवानिययवदारो वाक्येन । अथतरशिरःशिसवाच्यायिद्ातमेकमेकन 
भर >र।जज।[पकन तस्समामात प्रवेतापनीये सुसहमन्त्रराजजापक- 
हय) त्कशरध्राच्णाद् विद्याव्दुत्कषस्य च विद्यात्कष,धीनत्व।द् वय्यो- 
र्केपस्य च वदु।त्कषाध्ानत्वान्पन्जर।जतचे नृकसरिण्ववरातकपि- 
आन्तेरथ +।दारःशिखवेद्यस्य ब्रह्मरूपत्वेऽपि तत्र॒ परत्वस्यापयंत्र- 
सललानात् । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । ब्रह्मरूपन्वे स्वविदयेशानत्वं सवै- 
द्द भ्वरत्वं गुरुत्वोपाधिन मोक्षदातृत्वं तु तत्तच्छरतिपुरःणानुमा- 
कृणायुमन्यमद दत दिष् | 

„, प्रकृतमनुसरामः । ननु भवत्मते सवस्य वेदस्य सिद्धाथैपर- 
रवेन सिद्धस्वरूब्रह्मप्रतिप।दकते सन्दे हाभावान्न तदथ शास् रम्भो 

व्रतु दाक्यः । ज्ञन्कमस्मुच्यस्याप्यङ्गाकारण कमणय।प गाणना- 
प्रयस्य विद्यमानत्वान्न तदथमवि । ऋहमणः कारणनायास्नषु न्व 
कपष पयायेणाङ्करिप्यमाणत्वाश्च न विष्णुशिकादिग्यतिरिक्तस्य 
वित्वनिदयासाथम । अभिक्ननमित्तोपादानवाददिना याव्रन्तस्तेः स्वैरपि 
वन्मा दिसु त्रविध्रयवाक्रयत्रिचारेणेव सवेविधक।रणनायाः समथनान्न 
वैठिरोषनिद्धाराथमपीति भवन्मते राखारम्मवेयध्यम् । नवुमस्यम- 

। त्तदन्यस्मिनु वेद्ान्नता्पयामावस्तमथ क्न्य साथक्य। दिनि 
द्भ यामाहुः # हाखत्यए्दे # । # प्रथमसूत्र हाने # तत्र शष्नष्ठी 

ज्निमयेनख्यले, नच गौणातुापत्तिरजिह्लास्रवं चेत्यादिन् । तरया 
ते, केत प्रकारेणेत्यारक्य द् शेनादितीद्यन्तेनेति तनो बोध्यप्र | 



११८ मपरकाष्षे अणुभाष्ये | 

तस्मात् समवा विकारशत्वमेव।नेन दत्रेण सिद्धम् । 
नतु कारणत्तरमेवास्तु ब्रह्मणः । फ समत्रायिक।रणत्वेन । 

नरिहृनलं च स्यात् । अनयेष्पतेन कायस्यायुक्तता च | त- 
स्मादनारम्मणी यभवेनत् सूत्रमिति चन्मेवम । स्नोपनिषतममा- 
धानायै प्रवृत्तः मूत्रकः । तच्रदि ब्रह्मणः समवायि नप्र 

निद्धमाहुः कनस्म।दव्यादि# । शाख्ारम्मस्य प्रथमसूत्र एव सम- 
्थिनत्वाद् द्विनोयस्त्रविभयवाक्ये, यतो बेत्यादेः कारणतामा्रयो- 
धन$पि चारिताथ्यन, यव प्रयन्त्यमिसंविरशन्तीव्यस्याधारतामात्र- 
वाधनपि चा.रनाथ्यैन, सदेव सौस्यदूमग्र आसी।दस्यनत्रापि, तत्ते 
जोऽख्जनेव्यादिना कतृत्वरस्येवासन्दिग्धतया उपाकरानत्वं केवलस्य 
चा रारीरद्वारा वत्ति; सन्देदानपायात् । सौत्रस्य योनिशब्दस्यापि 
क।रणम।अव।चकत्वन प्रम।गाषोधकत्वावुरादानत्वनिद्धारणासम्थै 
त्रातः पूवसूत्रयारूपादानत्वस्यासिदत्वाूनेनैत्र सूत्रेण युक्तिनि- 
द रात् तात्सद्धामित्यथः । नन्परत्रौपाद्ानपदं परित्यज्य समवरायिष्देन 
करुना व्यवहार दति चदुच्थते । सोके उपादानपदेन कतक्रिययां 
व्य तस्य परिच्छिक्नसथवधभधानद् शंनात् । प्रङृनिष्यस्योपादानमिति, 
पुरुपरस्तवु पाद्ानमात्मानं ठ) लयाभ्सृजदिनि श्री मागवतेऽपि भगवतां 
मेत्रेयेण च ताश पत्रोपादानपदस्य प्रयुक्तत्वाच्चेति जानीहि 1 

अनन ब्रह्मखरूपभ्य समवायत्वममन्वानाः प्रवतिष्ठन्ते # 
नान्विस्याद् #। भयमयेः । समन्वयसूत्रे ब्रह्मस्वरूपस्य समवायित्वाया- 
ग्रहो यः क्रिथने, स न पूव्रसूत्राक्तकारणतासमथनाथः। जाख्यो- 
नित्वेनेव समर्थितत्वात् । नापि शास्नयोनित्वस्मथनाथः | त्वया 
तथाऽनङ्खाकारात् । कन्तु क।रणात्वे विरशेषान्तसरस्यापि बोधनार्धः। 
खन युक्तो विकेतन्वाद्दोष्रापादूकत्वात् । अतः शरीरस्य वोपाधदौ 
भिन्नया पव प्रकृतवा नात्रं वक्तव्यम् । तथा सति खरूपसमन्व. 
यस्यामावाद्नारम्मणी यमवेतत् सूनरं तव मते स्यादिति । अत्र समा- 
द्धनं # मवामल्यादे # । व्यथः स्यादित्यत्र हतुः # श्रायितानि 



१ अध्याये ? पदः। ११९ 

पाद् मूपातुपरतिष्द्रागो ग्यर्वः स्थात् । इदं तं कदमात 
ग्रसेवेदर स्प । म सर्प भ्रति, वरद्रतं परादादिवादिया- 

दि, सर श्रतमान९ खयमदङकरत, एकमेवाद्वितीयम) बाचारम्भगं 

तकार इत्यादि । एवमादीनि वग्पानि स्तरर्थे बाधिनानि 

भ्रेयुः । 

भवेयुरिति । अयमयैः । समवायित्वं यन्निपिद्ध>, तत कि पूवरेसूत्रस्य 

नमिराकाद्ुत्वावुत द।१।त्प।द्कतवरात् । नाचः । व्यासस्य सवापनवः 

हां यथाव्रखिनाथेबोधनाय प्रडृत्तन्वन भूयस उपनिषद् भागस्य वय- 

श्ये जन्मादिसूब्रस्यविदोषाकाङ्काया आनट़ृत्तः । नेतरः । लद्भाव- 

स्यानुपदं उगरल्पादन्वत् । स भागास्त्विदं सवमिष्याद्िरूपः। अ. 

च्राद्व्राङ्यं मैजयीत्रह्यगणसख्म् । तत्र ह्यान्मनि ता अर रष्टश्चुतं 

मते विज्ञाने सत्रमिदं विदितमिव्यनेनात्मज्ञानादरिमः सव. 

क्ञानरूपं फलं ददरीयित्वा, तज्ज्ञानं किम्परकारकमित्याकाद्ुयां, 

ब्रह्म तं परादा ऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेत्यादिना येऽन्यत्रार्मनः सवे 

देदेखयन्तन ब्रह्मादविसवीन्तेप्वात्मभिन्नत्ववत्तुः कैवदट्यामावरूपममुन- 

त्वाभावरूपं वा पराभवं प्रद्येद ब्रह्मद क्षत्रामम लाक्छाद्म दवा 

द्म यक्ना इमानि भूतानीदं स्वै यद् यमा्मेत्युपसंहारं क्ञानप्रक।रद्- 

चातन सतरस्यतसामेर् दशयति । ताक्भ्चाभरे सवेस्यात्मापदषवः- 

त्वमन्तरणाघट पाने वाक्यमेव बाधिनाय भवेत् । एव द्वपयत्रा 

प्रमि, छान्दोग्ये तनत्कुमारसंत्रारं । तवाध्चग्र, अत्मनः प्राण 

आत्मन आरत्यादि श्राव्यते । तद्प्याटमनः स मनायित्वं विना नाप्प- 

दयन । तदूर्निरकस्योप।द्ानस्याश्चाच्रणात । तृनीये तु पुरुष्विधत्राह 

णस्थम् । तत्राप्यालवेदमग्र अ।सीदिति खण्पवेकाने कत्रनससस- 

तानुक्ट, तनः सोऽनुवीक्ष्य नान्यद(त्मनो; पदयदिलयनेन सुण्न 

स्तरमन्यर ैनमुयक्रम्येव निरेति । मध्वे च, कमुत ब्रह्मविद् व 
!स्पात् तन्सश्रम भवदिति श्रषने, तदात्मानमेवावेद् दंब्रह्मास्मीनि त- 

स्पात् तरसवैम सवदिव्युत्तरमुक्त्वा तदिदमप्यनहिं य पव वराहं 
ब्रह्मास्मीति स शं सवै मवर्तति सश्ान्मभाव्रूपं फनमाह । सम. 

वायिरवानत्काटर तदू पि सवे बाधितं सयत । तरीय तु ताद्धन्न- 
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मन्वे निःसन्दिश्धत्वात् कथं सूत्रपनृत्तिः 

स्वरवर्ुरुकरूप परामवं वर्तव्युक्तम् । मध्ये वाकंणद्धयं तुं सवत्रैकः 

धाश्रयतेःथेम । पञ्चमं तु तेसिरीये ब्रह्मविल्परपाटक्े । तत्रापि करोति- 
कमत्वेनात्मनः श्रात्रणात् तस्थर्वोपदानोगदेवमाव्रः स्फुटति । सो- 

$पि नथा मवत् । रक्रपेवव्यदिकं तु छन्दोग्यम् । तत्राप्यक्षमे- 
वेनि व्िज्ञेप्यान्वितेनेवकरेणान्यसच्वे घ्य पच्छिननेऽप्येके मुख्यान्यं- 
केवल। इनि कोदादेक पद्दस्य भानार्थतेरनात्र मुरवरेनर्यवच्छेद् ए- 
चाभिसरहितिं इति श्ुत्यन्तरे, नान्यत् किञ्चनं मिषदिति कथनंवृ 
व्यापारं कुचैनो वान्यस्य निव्रधोऽभिसंहितदह्यिवा शङ्का स्प्रादिनि 
तक्नित्रारकाय्ाद्धिनीयपदेन द्वित्वसंख्यापूरक्रस्य निषेधः वष्चादौ 
क्रियते । सा$पि संदनतरस्य समवायिनः सस बाध्येत । वाची- 
रम्मणवश्रयेतु परण्मयादिभिदे्टान्तैः स्फुटमेव समवावित्व्रमवग- 
स्थते । तथं द्विनोरे गामीव्राह्मणे कारिमिन् चा अका अतश्च प्र 
तश्चेनि प्रश्ने, पनद्रे तदक्षरं गार्म्यादिना अश्र आओनप्रोतनामा- 
कास्थ वदनि । सा च समवायत्वस्यैव लिङ्गम् । 'नैतञ्चित्रं भगव. 

ति ह्यनन्ते जगदीश्वरे । ओतप्रोनमिदं य॑{स्मस्तन्तुष्वङ् | य्था 

पट दत्यादिपुराणवाक्यस्तन्नञ्चयत् । नच, सय सवामरदं प्रतं 
सूत्र मणिगणा दवति मीताचाकयाक्ेत्रमिति इषुम् । तत्र केवल- 
प्ेतन्वस्येतोक्तत्वेऽप्यत्रे, रस ऽहमध्सु कान्नेय प्रमाऽस्मि दरिसुय- 
योरित्यादिभिः सखस्य भूतसूकष्मत्वादिबाधंगनेतस्स्यापि पुचितत्ः 
या नत्राप्येवमध्यनाक्ततोटयात् । तथा शल्वय्यग्र मासीत् त्वयि मध्य 
आसीत् त्वय्यन्त आसीदिदमात्मनन्त्रे । स्रमादिरन्तो जगनोऽस्य 
मध्थं घटस्य सुन्स्नतवर परः परर्मादिल्यएरमस्कन्गरीयब्रह्मवाक१ऽपि 
समवायिन्वस्योपवृदणात । अथवेणानां गापथन्राह्मण।रम्मे च, ब्रह्म 

वा इदमग्र असीत् स्वयस्भ्वेकमेव तरक्षन महद्वै यक्ष नदेकमेवा$- 
स्मि हन्ताहं मन्त्रं द्तीयमिल्यादि भाव्यत । वुतीयस्कन्पे, विश्वत ` 
व्रह्म ननपात्रमिति । एवञ्जातीयकानि वाक्रयान्याद पदेन सङ्ु्न्ते । 
अतः पूच्मूश्राकाङ्कपूरणायेदं सूबमावद्यकमिखथः। 

पुनश्चा यात । + नन्वेव। मद्याद् । # दवामात् # । पुरःस्फू- 
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उच्यते । भ्रस्यूलादिवाक्यान्यपि सन्ति सर्वत्र भपञथतद्धमप- 
लक्षण्यप्रतिपादकानि । ततो ऽन्योऽन्याविरोधेनेकस्य युख्याथ- 
बाधो वक्तव्यः| तत्र स्वरूपापेक्षया कायस्य गोणसरात् भरपचच- 
र्पप्रतिपादकानामेव कथित् करपयेत् । तन्मामूदिति जन्मादि 
सुत्रबत् समन्वयसूत्रमपि सूत्रतवान् । तथाचाऽस्युलादिगुणयु- 
क्त एवाविक्रियमाण एवात्मानं करोतीति बेदान्ताथं; सङ्गतो 
मवति । विरुद्धसनभमश्रयत्वं तु ब्रह्मणो भूषणाय । 

तिंकयथाध्रुतार्थग्रहणे । तथाच सूत्रकारो हि वेद्न्ता वु्बोधमाक- 
दर्यैस्तत्रान्येषामूषाणामपि श्ुक्रादिृतं बुद्धिमोह मवधाय छोकाननु- 

जिघुष्वस्तदयै व्यक्तीकतु ्रदृत्तो यदेवं समत्रायित्वमस्तन्दिग्धमेव 
जानीयात् समन्वयसुत्रं न प्रणयेत् । अतः सूत्रप्रडत्तरव समवायित्वा- 
भात बोधयतीत्यथः । अन्न प्रब्तिमुपपाद्यन्तः समाद् धते । #उच्य- 
त दद्यादि # अस्तु निगदेनैव उ्याख्यातः । #जन्मादिसु त्रवदि ति# 
यथा जन्मादिसूत्रे कवैत्वादिधमनिद्धारणेन निविशेष्रमान्नतानिर- 
करणा तथेदमपि समवायित्वनिद्धारणन तद्य, नतु सांख्यं नि- 

राचश्रम् । तस्याग्रे वक्ष्यमाण्वादति मावः । पतेन पूषेचोदितस्य 
द्वितीयदृप्रणस्य।पि निब्रृत्ति बोधयन्ति । # तथचेलयादि #। #सङ्कतो 
भ्॒धत्तीति # । उक्तदूष्रणस्योदृशध्रुतत्वाद्सन्द्ग्धो मवराते । तथाचत- 
स्सुत्रामावे उकसन्देहानपायात् तदये सुत्रप्रडच्या समवायित्वमा- 

वहग्रकमिलयथैः । नन्वविक्रियमाणस्य समवायित्वं काट्पनिकरम् । 
कल्पना तु रोकाविरद्धेव प्रामाणिकसमाजे शोभते । तत इदमसङ्क- 
तमित्याक्षङ्कायामाहुः # विरुद्धे्यादि # । # भूष्रणायेति # तदेजति 
तक्रैजति । आसीनो दूरे बजति शयानो याति सब्रतः। अपाणिपादो 
जवनो प्रहतेत्या्यनेकश्रुतिसिद्धत्वाद् भूष्रणाय । ब्रह्मणः श्॒त्यकस- 
मधिगम्यत्वस्य सर्ष्रामेव संमतत्वादित्यथः । 

नु फलाय सयः प्रवतेते । तस्यैव पुरप्रयेषत्वात । तदै हिकं 
मोरु बा५यद् यस्याभीषटं तत् सवे, ब्रह्मोपास्तनया वा तज्ज्ञानेन वा 

१९ 
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शि । भ्रन्पपदार्थखषटौ पेषम्यतैपृण्ये स्याताम् । कपरी. 
पीनसे सनीशित।। ततः कृतमपि भज्यत । ततः स्वैमाह(- 
त्पनाक्च एष स्याव । 

नन्वेवमेवास्तु, भपवादायथतात् । रज्जुमर्पवदयुक्ताथकय- 
नेऽपि न दोषः । सर्वं समाप्नोषि तताऽसि सवं इति स्मतेथेति 
चेत् । मेवम् । तथा सति पाषण्डलं स्पात् । एताद्शशाद्वा्य- 

सर्वैष्य यथाधिकारं ब्रह्मणि सवकरुत्वं सर्वश्वरस्वादिकं चानुसन्द- 
धानस्य सित््यष्येव। नच समषायित्वानुसन्कनस्यवश्यकत्वम्। चरी - 
रदारापि तद ङकारे पृवोक्तमादात्म्यानपायेन तथानुसम्धानस्याना- 
व््यकरवात् । अतो ऽपाथंप्रयास्तत् तव मते पततसुत्रवेयथ्यमेवापचे- 
तेत्यत आहुः # किञ्चत्यादि # । # तत इति # अनीश्चत्वे। # तत 
इति # कतूत्वमङ्के । तथाच वैषम्यादििषारणेन कवेत्वादि सम्थन- 
यमप्यावहयकत्वान्न वैयथ्यैमतस्तवापि निदोषनिविलगुणगणाल- 
इूतग्रह्ाङ्गीकतौरावदयकमिष्थः। 

अव्र विङ्द्धघक्रश्चयत्वमसरहमानो निविहोषमात्रवादी पुनः 
दाङ्कते # नन्विल्यादि # अयमथः । अस्तु कतृत्वादि मङ्कः + भस्थूला- 

दिवाक्ये: खरूप्य नि्विशेषत्वे निशिते तेषां कतृत्वादीनामव्रिघ्या- 
कटिपतत्वेनापवरषरारथत्वात् । नचेव मिध्याथकथने वाक्यष्ामाष्यभ- 
ङ्गः । यथा हाक्तिचपले बाले तस्य भीत्यु्पादनाय रज्जुः स्ति 
परदृश्यते, तलौ विनीते तस्मिन् रम्जुरिथामति खरूपे कथ्यते । तथा 
संसारासक्तघु भीश्ययं माहारम्यं कतृत्वफलव्ातृत्वनियामकत्वादिरू- 
मुच्यते । ततो वैराग्याद्युत्प्तो खरूपं योध्यत इति रज्जुसखपंवदयु- 
क्ता्यकथनेऽपि न दोषः । तन्न तास्पयभावाद् । अयद स्वं यत्य 
मास्रल्यादीनां खा्थैत्यागादस्यासङ्खतत्वं विभाव्यते । तंदबोधात् । 
गीतायां कभ्वरूपं पश्यता पाथनेव सवन्यीष्ट्या सवेत्वकथनेन तदू- 

थेनिश्चयाद्सङ्कत्यमात्रादिति । 
अत्र समादधते # मेषमित्यादि #। # तथा सतीति >» स. 

वथमोपवदे छते सति # पाषार्डत्वामति # पापटिङ्धकरवषम्। तानि 
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ङक्ुरासुरेषु भगवता गणितलात्। असवपपतष्ं ते जगदाहूर- 
नीश्वरम् । अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकप्' इति। शाल्चा- 
नथंक्षं च।स्व समाप्नोषीयप्यपङ्गतं स्यात् । वस्तुपरिच्छेदाद् । 

कध सयाज हसवययरे कषरसि 

` पापस्य वण्ड़ानि लिङ्क षण्डमिदोच्यत इति धीमामवतवाक्ष्यात् १ 
ग्रीताव।क्या्थस्तु, ते असुर अक्षल्य नास्ति सत्यं वेदपुराणादिप्रमायं 
अरिमस्तदसखत्यप । वेदादिसरूपसन्षे$पि तटामारयानभ्युपगमद्ृ 
विशिष्टाभावः । अत पव नास्ति धमाधमैङूपा प्रतिष्ठा देतुष्यवश्या य- 
दश्यप्रतिष्ठम् । सथा नास्ति श्ुमाद्युभफरद तिश्च नियन्ता यखत्य- 
्ीश्वरं जगद्ाहूरिति। यद्व सत्यं सत्य नित् ब्रह्मनवुपादेयस्वेन 

तदारमकरवे जगद् पि स्यं भधति, नद्धिर्दमसत्यम्। न विदयते ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठा यस्येत्यप्रतिष्ठम् । न विध्यते नियामकः सत्यसङ्कल्प इश्वसे 
खव्येत्यतीश्वरमिति 1 किञ्च, सत्रे पश्युमनुभ्यादिकं योदित्पुरुषयोः 
परस्परसम्बग्धन जातमुपलभ्यते । अनवम्भूतमपरस्परसम्भूतं ताह- 
शमन्यत् किः न किमपि। अत इदं सवे कामहदेतुकमिति । यद्वा । घतः 
सवेमेवमतोऽदटे कारण किमपि नात्ति मरणएङ्खीकारेऽपि कचिद्रत्वा$- 
न्ततः स्वभाव पव पयवसाजाव् स्वामाविकमेव जगद्धेचिश्यमस्तु । 
हषे सम्भवत्यदष्टकटपनानवकाशात् । अतः काम पव प्राणिनां का- 
रं, नान्यद् दटेश्वरादीर्याहूरिति । ध्यं च टौकायतिकदष्टिरेति। 
ठतश्चाथ्मथेः । धमोणामपवाद् मातिष्ठतस्तदिश्चिषटस्यश्वरस्य कात्प- 
जनकसेन वस्तुतस्तद् मावत् प्रच्छश्नानश्वरवादितया सभाववाह 
पव विश्चाम्त्या खौ कायतिक्करपत्वात् पाषण्डित्वस्य गीतोकरक्षण- 
कत्वादासुरत्वस्य चापसिरवेदस्यापि कर्पितत्वापरया तस्यानथेक्ष्य- 
म् । कथञ्जिल्प्रामाण्याङ्गीकारेऽपि संसारघ्मस्योत्पत्तिकत्वात् तदृध्र- 
मनिवारणाय स्रूपमात्रस्येव वक्तव्यत्वेन देषदासश्य प्रक्षालनपद्ू- 
न्यायाद् नथेक्यम् । ख खमतकस्पितङ् पस्य चतनविशोषध्ये्वरल्य ख- 
दरेवाङ्गीकारेण तत्सत्ता धनायाप्युपयोगात् । मपकादथैमेवारे- 
पितमेव स्वसुच्यत इत्यङ्गीकारे, सव समाप्नोषीलयस्याप्यसङ्गतिः । 
पद्ाचेन्तरस्य व्याप्यस्यामावेनावस्तुनख्च।व्याप्यत्वेना्य वस्तुपरिच्छे- 
दबाधकस्यायन्धापत्तेः। असङ्गतस्वं त्रिभजम्त चव तदुपपादकमा- 



१२४ सप्रकाथे अणुभाष्य | 

नहि वेदो निष्पप्चहपक्थनयुक्ला सोक्तं जगत्कतेलं निषध- 
ति । तस्मादध्यारोपापत्रादपरतन ठयारूवातृमिरवेदान्ताक्ति्ता- 

पः दृता इति मन्यामहे । सर्ववाक्पायेवाधाव । 
यथ। निदूपिपूणेगुणविग्रहता भवति तथ। परिषटाद् वह््यामः। 
नतु पुरुषा्थांथानि श ल्ञणि। इदं च शासं पाकषष्पपुरूषा- 

येसाधकप् । पोक्षश्ात्रि्यानिरात्तरूप इति युक्तम । रविधा 

हुः # न दीत्यादि # यदि हि निष्परपञ्चक्रथनं मुक्सरा जगत्कतुत्वं 
ब्रह्मणि निषेधे, तदा कत्रन्तरादि सत्तया जगदपि सवै स्यात् । तदा 
व्याप्यसिद्धौ सव समाप्रोषीति वाक्यं सङ्खनं स्यात् । यथा ताच्विक- 
मेद्वादिनां मते । तव मन तु निष्प्रपञ्चत्वकथनपूवेकर एव कतुतवा- 
दिनिषेध इति त्वन्मत इदं वाकष्यममङ्धतमवेयथः । पनं तन्मतमपाष्य 
तमुपहसन्ति # तस्मादिल्यादि ## तस्मादितिकयुक्तिप्रमाणविरुड- 
त्वात् । तथ।चवविधब्यास्यानरोगेण खयोनब्रत्तदैवभावैरासुरत्वङ- 
पमरणप्राप्तया अस्पृ्येयेद्ान्ता भवि शवतिरापो थथा अमङ्खा अ- 
स्पृश्यास्तथा कुना इयथः । अत पव प्रब्रोधचन्द्रोदयनारकऽपि बो. 
दोकतिः | श्रलयक्षादिप्रमासिदधविरुद्धाथाभिधावनः । वेदान्ता यदि 
शाखारि बौद्धेः कफिमपराघ्यत' इति । असद्वा इदमग्र आखोत, ततो 
वे सदञायतेनिश्रतिच्छायायात्तेरप्यारम्बनात् । अत पव पाशो 
रखण्डेऽप्युक्तम् (मायाव।दमसच्छाखं प्रच्छन्नं बोदधमुचयते । मयेव 
कथिते देवि कला ब्राह्मणरूपिशत्यादि' । ननु ब्रह्मणः प्रपञ्चसमवा- 
यिस्वमयुक्तम । कायस्य कारणसाजात्यनियमेन प्रपञ्चगतदोषाणां त्र- 
हयणयापातादिष्याकाङ्ायामाहुः # यथा निद्परत्याहि.# । # उप. 
रिदिति # अन्तस्तदचमाधिकरणे। 

अपवादायैतवे उक्तान् दोषानमहमानो निर्विपेषवाह्री पुनः प्र 

व्यवतिष्ठते # नन्वित्यारि # । # युक्तमिति # वुःखजन्मप्रदृत्तिश- 
वमिध्याज्ञानानामुत्तरोक्तरापाये तक्नन्तराभााद्पवगे इति गतम 
सूत्र मिध्याक्षानापायस्य मोक्षसाधकत्वेन कथनाद्युक्तम् । # आधा 
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चात्नानं ब्रानेनैव नश्यति । ततो ज्ानोपयोगित्वेन न्यारूयातय्ये 
बदा न्तेऽध्यारो प्पवादन्यातिरेकेण व्याख्यानमयुक्तम् । अतो 
पथाकथिद् व्याख्यानेऽपि पुरुषायसिद्धेनं॑ कोऽपि दोष 
[ति चेत् । 

छाक्ञानमिति # । अनिद्याश्चुचिवुःखानात्मसु निल्यश्चुचिरुखात्मस्या- 
तिरविद्ेति पनञ्जलिसूत्र उक्तं भावरूपमन्ञानं, न तु ज्ञानाभावः। 
योगभाष्ये, अमित्रोनमित्रं, न वा मिनाभावः, किन्तु मित्रविरुडस- 

-म्पदिनि दणान्तन व्यासपारेव . मावरूपताया (1 । तत. 
अायमयेः । शाखस्य खाथाबाधने य आग्रहः क्रियते स राख्रख- 
रुपं विचयं कार्यैः । नहि शास्रत्वेन शासख्राणमुपदेयता येन स 
युक्तः स्यात् । फिन्तु वुरष्राथेत्वन । पुरुषाश्च नानास्वमावाः स्वरस्वो- 
पयोगिराखमाद्वियन्ते । ततेदं शसं मोक्षसाधकं मुमुक्षुपयोगि । 
मोक्षस्त्वमियुक्तेरविधानिद निसः ध्यनयोक्तत्वाद विद्यानिद्रासिरूप प- 
यात्र वक्तव्या, न तु स्वरूपात्मकः । तस्याजन्यत्वात् । तत्र च साध 
नानामनुपयं गेन तदु पदे शावेयथ्येप्रसङ्गाश्च । नचाविदधानिव्त्तेजैन्य- 
त्वे कदाचित् तन्नाशः शङ्यः । ध्वं सरूपत्वात् । अत पश्र जन्यमाव- 
त्वेन नश्वरत्वेन व्या्तिराद्वियते, न तु कवलं जन्यत्वेन । ततश्च सा- 
धनसाभ्यो मोक्षोऽचिद्यानिदृिरूप पएवेत्यविषादम् । तत्र साधनवि- 
खारेयचपि ददोनान्तराभिमानिभिः साधनाम्नराणि कम॑समुखिच- 
ततत्तद्धिघष्टानरूपाण्युक्तानिं । श्रौ तेऽस्मिन् वेद न्तद्दोने केवरं 
क्षानमेव साधनम् । अविद्याया अह्ानरूपत्वश्य साधितत्धाद्ं । ि- 
वक्षितक्षानमात्रेणेव तन्निषृतिसिद्धौ साधनान्तराणां सभुख्चयल्थ 
ख।पाथत्वात् । ततो इ नोपथोगित्वनैव वेकान्तव्यास्याने कर्तब्य 
ऽध्यारोपापवादपक्षमपषहाय द्ाथेपरत्वेन व्याख्यानं नाभियुकतजन- 

सचिरभ । अतो यथाकथञ्चिद्श्चाख्यानेऽपि जानोत्पत्या अल्ल ननिब्र- 

त्ती, ब्रह्म वेश ब्रह्मैव भवतीतिरुूपखङपाव्यात्मकपुरुषायसिदेरपर- 
त्यूदस्वात् पाषण्डित्वासुरत्वक्ाख्ानथक्यादिरूपाणां दोषाणां लेश- 
स्याप्यमाषाद्नुचितो$यमुपदास्त शति । एवं तेन खोपहासे बिनि. 



१.२६ सप्रकाशे अणुपाष्पे | 

न । पुरुषा स्य ज्खाञ्चाधस्य बा स्वकपं शाचेकपममभिगम्पं, 
न स्वरवूदध"रिकाखनपर । भरतः पबु शासनाय परिकरप्य 
तत्र वेद् चोजयन्तो महामाहमिक।ः साद्ूपक्या; । 

पुरुषाथंः पुनर्यथा वेद्।न्तष्ववगतः । ब्रह्म वेव ब्रह्मत भ- 
वति, ब्रह्मविदाप्नोति परम्, न स पुनरावरतेते, ततो मां तक्त- 
तो ् ञात्वा विश्चते वदनन्तरम्, भनाटत्तिः शब्दादनावचः श- 

चारिते तत्यापत्रपत्वं बोधयन्नः स्वाक्तं स्थिरीकतु तवुक्तं निषेध- 
न्तः प्रामाणिक्प्रा्चानरीतिमाहुः # नेत्यादि #। अयमर्थः । यदुक्त 
पुरषथःथानि शास्राणील्यादिना, तद ङ्कीकुमः | परन्तु पुरषाथः ३३ 
सखाथेश्च कीदशा विवक्षित हात विचारर्णायम । क्र स्मत 1 
श्रोतः ?। तत्र नाद्यः । विरुद्धानां शाख्ाणां व्यासेनेव निराकरण 

तं । बाङ्गयामासयुक्तयाभासाचष्टम्माः पृवैपक्षवादिन दहोत्तघ्ठन्ति । 

तत्र पद् वाकयप्रमाणह्ननाचर्यणा वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरस्व- 
प्रदशैनाय वाक्यामाक्तयुक्तयामासप्रनिपत्तयः पूवरपक्षीरलय निराक्रि- 
यन्त इति भवद्धाप्यरनापि तन्निराकरणाङ्खोकारात् । अना द्विनीय 

पवाद्रणीयः। तथा सति पुरुषाथेघ्य हा खीथस्य च स्वरूपं शुल्यक- 
समधिगम्य, नतु दशनान्तरवाकयादरणन खबुद्धिकर्पिनामति स 

दम । पतं सति पदवक्रयप्रमाणनिष्णातनाचार्यण्र कायशलक्षणस्यत 

पूव विचारितत्वादग्र तत्तद्धमादिविचारार्च धमवर्टत्रह्मक्षषनम् उ 
श्ाख्ार्थो, न त्वध्यारोपापवषदेन यावद्धमश्यन्यन्रह्मातरंगतिः। अत 
स्वदया तथा शाख।थ कट्पायत्वा तत्र वेदस्यकवक्षयत्व बाधय 

म्ना परोकान्तरीयमयराहिष्यन महासादसकतृन्वाव् सद्धवदाचुसा- 

ग्िरसम्माप्या इत्ति । मो्षस्याविद्यानिर्जत्तङपत््न्युदासायाह 

पुरषाथं इत्यादि # । तथाच विद्यानिदूचिङ्पो मोक्षः कुतापि नाक्त 

इति त्वन्मनीयः पुरश्थऽपि काटपनिक इव्यथः । पतदेव बाधायतुं 

वाक्षयान्युदाहरन्ति # अहम वेदेत्याद्वि #। अत्र प्रथमे ब्रह्ममावो, वि- 

तीय परब्रह्मध्राप्तिरेव च फकत्वेनाच्यते । दर्तये च संसाराब्र- 

स्यभावः । चतुर्थे गीतादाकष आाकतस्वरूप ।नण्ृभ्यते । पञ्चम च 
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व्दादित्येवमादिमिः शुतिस्तिन्पयेतरहममािरेव पुरपाधेल- 
बरह्म च पुननं जीवस्यास्ममत्रष् । अद्वानव्र्रा । ^एकस्यव- 

[गले सूत्रे वनी यवाक्याथंनिद्धारणेन जन्यमावत नन्वरत्वयोऽयौ - 
र्निराक्रियते । अत्रायमाङ्धवः । भवद्धाष्य न्यायसूत्र पन्य।सेनाकि- 
ए निषृततेष्वंषरूपत्वदनश्वरत्वं यदंसूति, तद् अ।धमत्रासक मा- 
(तीये प्वेणि महता प्रबनप्रेन, त्यक्तदे हानां क्ुरुपाण्डवसैन्यानां भ्या- 
हिन पुनेर नानां स्वस्व्रपत्नीभिः सदैकरात्रिरृतविह।रामन्त्रणादि- 
हिथन। द् भ्वसस्याप्यनहवरत्वं प्रायिकमेव, न तु नियमतस्तद्वद्धि- 
ह रुतावियानिद्चेरपि सखक्रपवोधन्यायेन च .निद्रसिसम्भवान्न।न- 
वरत्वं, गुणानामन्योन्थामिमवजननमिथुनब्सिनय। सतेन रज- 
शसमसारेव ताभ्यां सस्वस्याप्यभिभतरे पुनरप्यविद्योत्पत्तिसम्मवा- 
(सङ्गतम् । अतस्तद्धिहाय भ्रीत एव ब्रह्मपा्चिरूपः पुरुषाय आदत. 
यः; । नच तस्य नश्वरत्वं शङ्खम् । न स पुनरयवनत ईत ब्रह्मप्र- 
बस्यान।दृत्तिषो धनेन तस्यानदवरत्वनिश्यात् । जन्यभावत्वेन न- 

श्वरत्वेन व्यातिर(ककत्ववाधनयेवर सुत्र खन्दरारित्यस्य दतोारुर- 
भ्यासतत । नच ब्रह्मणः स्वगतत्वेन निद्याप्तरखङन्वाइनप्यत्वं छ्य 
डूम । अतस्वरूपत्वेऽप्युक्त गीनावक्य आत्तिस्वरूपविवरणेनेदार्नी 
तस्यामावादृाप्यत्वस्यापि सत्रा । पतदथौ पर्यैवान्तस्त्ववहिषटयो- 
रपि तत्र मन्तव्यत्वात् । नच भ्वनाश्वतरोपनिषदि, भूयश्यान्ते व- 
श्वमायाव््त्तिरितिमायानिदृन्ेर्भोक्षरूपत्वश्रावणादविचनिवरततरप्य- 
नभ्छत्वं धोतत्वं च शाड्यम् । मायाऽवि्ययोर्तदात् । "विद्याऽविये 
मम तनु विद्ध्युद्धव दारीरणाम् । मोक्षबन्धकरी भ्ये मायया मे 
भिन्त ईति भगवता तयोः कार्यकारणमावबोधनात् । माया च- 
विधा च खयमेव भव्रतीति तापनीयश्राविनद्धिरूप्यपक्षेऽपि तयो. 
देन तक्नारायोरपि भिन्नतान्मायानिद्त्तेरेव मोक्षत्व, नाचिचनिन्चः। 
मायानिषृसिश्च मोक्षस्य पूया कक्षेति परममोक्षत्वं ब्रह्मप्राततरेव 
निश्चेयम् । तदेतदुक्तं # ब्रह्मपार पुरषायेत्वर्मिति # । यदपि मा 
क्षस्य ख्व त्मस्तररूपत्वनानाप्यतरमु कं. यश्च ब्रह्मणो ऽविचाराषरयादश्ना- 
न षरवं तदप्यसङ्गतमिनि ज्चापनायाहुः # ब्रह्म चत्यादि# । #आत्ममा- 
चमिति- # मान् क्रार्स्यैऽधारमे । इत्सनमातमस्षक्म् । तथाचा- 



११८ सप्रकत्चि अणुमाष्पे । 

ममांशस्य जीवस्येव महामते । बन्धोऽस्यातरिधयाऽनादिष्रिच- 
या च तथेतरः" इति भगवना जीवस्पेवाविधाव्रछप्रतिपादनाव्। 

तस्मान्न्यायापवहितसतवषेदान्तप्रतिपादिनसवैपरमवद् ब्रह्म | 
तस्य श्रप्रणमनननिदिध्यामनेरन्तरङेः शमदमादिमिश्च बाहर 
ैतिशुद्धे चिते स्वयमेवाविरभूतस्य खपकाश्स्य सायुज्यं परम- 
पुरषाथः। तस्माव स्वे वेदान्ताः स्वा एव युक्तायां इतिन्या- 
येषक्तग्यत्वाद् ब्रह्मणः सप्रापित्वाय समन््रयमूतरं वक्तव्यम् ॥३॥ 

एवं ब्रह्मजिङ्गापतां प्रतिज्ञाय किलक्षणकं ब्रह्मयकाह्ुयां 
नन्पादिसूत्रद्येन बेदपम।णकं जगत्कतै समतरायि चल्युक्तम् 

स्मिन् वाक्ये जीवस्या शत्वकषथनेन खस्पांरितवं बोधयता मगवना 
ब्रह्मणो जीवात्ममा्रत्वे तिवारिति मोक्षस्यात्मर पत्वनानाप्यत्वं नि- 
धारितम् । जीवस्याविद्यया बन्धकयनेन ब्रह्मणो ऽविचावरखमाप-नि- 
वारेतमतस्तदप्यसङ्कतमिलयथेः । सिदडधमाहुः # तस्मादियादि # । 
तस्मादिति # पकरेथिमनस्योपकरहणविरुदत्वात् । # तस्येति * स 
वेवेद्न्तप्रतिपादितधमे विशिष्टस्य ब्रह्मणः । # खयमाविभूनस्येति # 
नावमासेतिश्चुया साधनाधीनत्वे ब्रह्माविभावस्य वारिते आविभ।- 
वः स्वोक्तकरणेन प्रलदादरेव भवतीति तेन स्वयमाविभून- 
स्थ । तथाच भ्ौनानां स्मातौनां च ब्रह्मविष्रयाणां साधनानां जिन. 
कषायशोषण पव पयेव्रसानात् तेरतिश्चुदधे चित्ते परमव्योमात्मके 
सति तत्राविभूनस्य ब्रह्मणः, सो $ह्युत दतिशत्युक्तं सयुज्यमेव स- 
वोर्छृष्टः पुरुप्राथों ध्वसाप्रतियोनित्वात् । न तु ब्रह्मात्मावगतिमात्र- 
म् । अतस्तादर्थ्येन यथाकथञ्चिद् वेद्न्तव्याख्यानमयुक्तमिलथेः । 
एषमेकदेशिमतानि व्युदस्य पूर्वोक्तं सूत्रप्रयोजनं निगमयन्ति # त- 
स्मादिद्यादि #॥ 

हात वुतीयाधिक्षरणम् ॥ ३॥ 
अतः परं प्र्तोप्यमाणग्नन्धावतरणाय पूर्वोक्तस्य दा स्राथस- 

भरहङूपत्वं बोधयन्तस्तदथमनुषदन्ति # पव ब्रहमेर्य(ि # । तेन लि- 
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एषे वि्रूष्या जिङ्गापसानक्षणत्रिचारकतैग्यता सिद्धा । 
तत्र ब्रह्मणि चतुद्धा विचारः । स्वरूपसाधनफटपरतिपाद- 

कानि मवेेदान्तवाक्यानि तिर्धिधानि मनान्तरनिराक्ररणं च। 
तत्र सरू। विचारिते मततान्तरनिरासन्यतिरेकेश साधनफनयो- 

रनुपयोगाव् । अतः पथमे स्रदर्पानणंयः। तदनु मतान्तर- 
निरासः । तदनु साधनानि फलं चेति । तत्र प्रथमरऽध्याये सख. 
रूपवाक्यानि विचायन्ते तानि द्वितरिधःनि । सन्दिगानि, निः- 
सन्दिरव्ानि च । तत्र निःसान्दिग्धानां निणेयो न वक्तव्यः । 
सन्दग्धानि पुनश्चतविपध्ानि । करायप्रतिपादकान्यन्तयामिप्रि- 

खमाहुः # पव त्रिसूऽयेत्यादि # कनढयतापदृस्य जिज्ञासादिपदरैः प्र 
व्यक सम्बन्धः। # सिद्धति # सूचिना। तथाच पृव॑सूत्रे जिक्चासाप- 
दमदिन्ना शनेच्छास्मारणन, अविज्ञात विजानतां विश्चातमारिजानता- 
मिति ब्रह्मस्वरूपमय)दायोध्रनाद् ब्रह्मन्ञानोत्तरमपि तस्याः करणात्र- 
दयकना सूचिता । द्वितीये सखरूपलक्षगामनुक्षत्येव कषा्यलक्षण- 

कथनेन तस्य गोणल्वनिवारणात् तत्करणावह्धकता सूचि- 
क्षा । तूनीये समवायित्वनिण।यकहतुकथनन विरुद्धधमौ- 
श्रयत्ववरोधरनाद् विचारकरणाघश्यकता च सूचितनि त्रिसूडरयुक्त 
पवार्थोऽग्र विङ्ाष्राक्ारण बोधनीय इत्यथः । तमेव तैषिकं बाध- 
स्-पक।रमाहुः #तच्र ्रह्मणीत्यादि# । अत्राध्यायाथक्रमनियमे त- 
स वूपजीव्योपजीवकभ।वं हतुन्वेनाहुः # तब स्वरूप इत्यादि # । त- 
थच्व चतुद्ध। ।वचारः शासख्थः । तत्तद्कधागवचारत्तत्तत्रष्या- 
याथ त्यथः । प्रथमाध्यायस्य विकोषाकारेणाथमाहुः # तत्र प्रथम 
शत # । # निःसन्दिग्धानीति # सद्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमान- 
दं ब्रह्मत्थादानि । # न यक्तय्य इति # निणेयस्य सन्देहनिरासार्थं 
त्वात् तेषु च तस्यामावान्न वक्तव्यः । तथाच स्वरूपनिरूपकत्वेऽपि 
सन्देहाजनकत्वादेश्च तद्धिचारो व्यासेन न क्रियत इत्यथः । पाद्- 
संख्यायां हतुभूनां धिधामाहुः # सन्दिग्धानील्यादिि# । प्रथमपाङा्थ- 
माहुः #" तन्ञध्यादि # । ̀ निर्णेतत्यानां वाक्यानां वधां वदन्ति । 

१७ 
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फादकान्यपास्यरूपपतिपादकानि प्रकीणकानि चेति । तत्र ष 
थमपादे कयेवाक्यानां निर्णय उच्यते । सच्चिदानन्दङ्पेणा- 
का्रवायुतजोवाचकवाक्यानि षडू्रिषान्पपि निणीयन्ते । भ्र- 
स्यत्रान्यवाचकान्यपि वेदान्तेषु भगव्रद्राचकानीति । 

#+सश्िदित्यादि# सरख्चिदनन्शूरूपेण कारणं निदिं दय का्यप्रातिपाद. 
कानि, भकाशवायुतेजोवाचकशब्दन कारणं निर्विद्य कायंप्रतिषा- 
द्कानीयेवं षड्व्रिधान्य।दचे पादे निर्णीयन्त शत्यः । नन्वन्यवाच- 
कैः प्रादेः कुतो निर्दृश हतिशङ्ानिरासायाहुः # अन्यत्रत्यादि # 
तथाच तेषां तेसर्गिंकशक्तिबो धनेन भूताकाशादिषु ब्रह्मलक्षणस्या- 
तिव्याधिपरिहारयेषं निर्हँश इति बेधयितुमयं नियोय रस्वथैः। पव- 
मुपोदृघातेनाथकथनादि षोधितमु । विचारस्य शशाख।यत्वाग्जिङ्ञा- 
सासूढस्य सवत्र विप्रयिविष्रयभावः सङ्कनिः। शास्रस्याध्यायेषु तेषां 
स््रपाद्।दिषु पादानां स्तरावयवषु सामन्यविश्षषमावः । मधिकर- 
णानां परस्परमन्याच्या एव सङ्कतय उन्नेया इति । सङ्कतिस्त्वन- 
स्तराभिधानप्रयोजकाकाद्काजनकल्लानविषयोऽथः । इदं वाक्षयमेत- 
द्ाक्यानन्तरं कंस्माुक्तमीदशी या जिज्ञासा सा भनन्तराभिधान- 
प्रयोजकाकाट्ुा । तज्जनकं तरखरूपयोग यज्ज्ञानं तत्र विषयत्वेन 
याधः प्रकाशते सोऽधः सङ्तिशब्दवाच्यः । तद्धद्ा श्च षट् ।..'ल- 
प्रसङ्क उपोदृधातो देतुनाऽवसररस्तथा । निवोदकेककायैस्वे षोढासल- 
ङ्तिरिष्यत' इव्यभियुक्तोकतैः । तस्र स्मरनस्योपेक्षानहत्वं प्रसङ्कः । 
प्रृताथसाघक्त्वमुपोद् घातः । उपजीभ्योपजजीवकमावो हेतुता । सा 
सपिक्षत्वावुभयसंग्राहिका । अप्रतिषन्धकीभूतजिक्षास्तानिदृत्तावव- 
प्रयवक्तव्यत्वमवस्रः । निवादप्रथोजकता निकाहकत्वम् । पकजाती- 
यक्रायेजनकत्वमेककायेत्वम् । ददे च उङ्त्यभिधानमान्नोपयोगि- 
स्वात् स्वरूपकथनमात्रम् । रक्षणं तु प्रसङ्गाधन्यतमत्षमेव । तेन 
पूवैस्पेटसाधनत्वाधाराधेयभावरादावव्याप्तावपि न दोष इति नेया- 
यिका माहुः ॥ वये तु, सावधानपुरत्रप्रयुज्यमानवाक्रवप्रयोजङत्वेम 
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तत्र लक्षणविचार एव सदूपाणां वाचकता निर्णेता । 
विदूपस्य ज्ञानमधानस्य निखेया्थमीक्षयधिकरणमारम्यते स- 
सभिः शतैः । सक्क्रारताञ्ननानस्य । तत्रैवं सन्देहः । ब्रह्मणः 
खपरकाशत्वेन स्ेममाण। विषयसाद् यतो वाचो निवर्न्वर इति 
श्रुनेश्च विचारः कतुं न भाक्यते। स्वभकाशत्वविरोधात् । श्रुति- 
विरोधाच्च । आद् खिद् विरोधपरिहारेण शक्यत इति । 

कि ताद् प्रप्र । न शयत इति । कुतः । 

स्रनस्योपेक्षामदहेत्वमेव सङ्गतिः । हेतुनाशयः सवे उपेक्षानष्त्वस्येव 
ग्रयोजका धमास्ते तदृबोधक्षतया सङ्कतित्वेनोच्यन्ते । तत्रयत्तानिथा- 
मकस्यास्मद शेनेऽ्ुक्तत्वादरन्येषामपि संग्रहो न वुष्ट इति रोचयामहे। 
तत्र जन्माद्यधिकरणे जगवुत्पत्यादिरूपसकव्ारमक का्यनिङूपणेन स।- 
मान्यतः कारणतया विशेषतः कतया च स्वरूपं निरूपितम् । स- 
मन्वयाधिकरणे च सत्र ब्रह्मणः समनुगतसावुपाद्ानतया विच्चे - 
षतस्तक्षिङपितम् । तत्र यत सामान्यतः सिद्धं तदनुव्न्ति # तजे- 
ह्यावि # उक्तविधेषु वाक्येषु पवेसुत्राभयां ते लक्षणविचार पव 
सद् ङप्यते येस्तेषां सदेव सोम्यदमग्र भासीदिल्यादिवाक्यगतानां 
पदानां ब्रह्मवाचकता निर्णीता । कार्यस्य सदुातमकत्वेन तत्कारभ- 
मूल-अहमैव सच्छद्देवौक्येपूच्यत इति नियः कत इव्यथः # अनः 
परमन्रमाचिकरणप्रयोजनमाहः # चिद्रूपस्येत्यादि # । निणैयप्रयो- 
जनमभिमसुजरे स्फु भविष्यति । # सप्तद्वारत्वादिति # पञ्च चश्चुरा- 
दीनि मनो जीषश्च्येषं सप्तद्वारत्वात् । तथाचान्यत्र गुणव।चक। 
अपि ज्ानादिशब्दा वेदान्तवाक्रयविदषेषु ब्रह्मवाचक। इति बोध. 
नाय सप्तदुत्राणीत्यथेः । संशयस्याकारमाहुः # तत्रैवमिर्यादि # । 
# स्वप्रकाशात्वेनेति # ततेव भान्तमनुमाति विश्वमितिश्ुलखा स्वप्र- 
कादात्वेन । #स्वप्रकारार्वविरोधादितिक प्रमाणचिष्यत्वे तज्जनस्य 
प्रमाणतन्त्ररवेन स्थप्रकादार्वाभावेन वद्धिरोधात् । श्रुतिविरोधे 
ति # बिचारस्यु मनो शग्विषयत्व पव सम्भयेनोक्तश्ुतिविरोधात् । 
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ह्ापनार्थे प्रमाणानि स्निकषादिमा्गतः। 
न्तव य[ऽप्रिपयेऽताच्येऽव्यतहारये कुनः प्रपा ॥ 
हिक युष्मिकन्यवहारयोगये हि पुरुषपरद्रततिः । ्रष्यर्थ हि 

प्रमाणानि । ब्रह्म पुनः सतरैव्यवहारातीतमिति । नन्बेतदापि व- 
द्ादेषावगम्यत इति चेव् तहि बापिनायपतिपादकसान्न बेद्।- 
स्ता विचाररायतव्या इति प्राप्ते । उच्यत । 

विधिकोरिस्तु स्पुरैव । पूत्पक्चयुक्ति गृहन्ति #क्ञापनाधमिश्यारिभ । 
कसन्निकपोदि मागत इति # आदिपदेन सहकारीणि । मागं उपाथः। 
कै यैथा वप्रय इतिं # स्वप्रक। शत्ेन मनोनिद्न त्त ्ुल्या च सर्वप्र- 
माणाविषये । # अवराय पति # वाङ्निवृत्तिश्रुल्या सत्यक्षानादि पदै 
रपि टष्ट्यत्वाद् वाच्यं । अग्यवदह्।येत्वं विगजन्ते । # पाहिकव्यादि # 
व्यवहारो नाम मनोमात्रह्द्रियप्रणाजन्यपुरषप्र््तिरूपो व्यापारः| 
कस्वैव्यवहारातीरमिनि# लौकिकतरैदिकमव्यापारानहंम्# । कपनदि- 
ति # अविप्रयत्वारिकम । # वेद्ादिति # नतच्र चशक्षुगच्छति न 
वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेनदनुरिष्यात्् । अ- 
ग्यदेव तरदिताद्धो आवदितादधीत्यादिरूपात् । अगमः । 
प्रमाणे द्व्यगुणक्रियादिरूषाः पाथं छो किकाठ)किकसतन्निकमैण 
यथाह प्रमीयन्ते । बरह्म त्वस्थूलाङिवाक्येरतदरूपत्वाद सङ्गत्वनाभ्मन्न- 
छएत्वाश्च सवेप्रमाणाविषयम । अनद्र पत्वादेव च नामास्यातनिण- 
तोपसगेरूपचतुविधपद् जाताप्रतिपाद्यतया अवारयम् । भवाच्यत्वा- 
देव वेदिकड्यवहारादप्यतीनम् । तद्रेतत्सवेमिप्रे्य, यतो धाच इलया- 
दयस्तते। वागादीनां निश्रत्ति तस्थ विदिताविदितान्यत्वं च श्रावय 
न्तीघ्यतस्तद विचायम् । तस्याविचायेत्वादेव तत्मितिफला वेदान्ता 
अष्यत्रिचायोः । अथ ब्रह्मण पवैङ्प्तापि < वेददिव।वगम्यत इति त. 
स्थाप्रमेयत्वज्ञानायेव विचायौ वेदान्ता इति विभाग्यते, तदा तु 
स्वव्यापारेण तत्समपेयन्तस्तस्य तथात्वं बोध्यन्तीनि, मम माता 
यन्ध्यतित्रावं ववद् बधितायंप्रतिपादकन्वादेवाविचाया इति एवं पू- 
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क्षतेनाब्दम् ॥ ४ ॥ 
न विद्ते शरन्दा यव्रेल्यशण्दं सवमेदान्ताच्पतिपाशरं ब्रह्म 

न भवति । कुतः । इतेः । मदत सोम्यदमग्र श्र सीदेकमा- 
द्रितीपमिल्युपक्रम्य तदे्षत बहू स्पां भजायेयोति। तत्तेनोऽष्टज- 
त । तथान्यत्र | भ्रत्मावा इदमक एताग्र भ्रासाव। नान्यत् 

किञ्चन मिषत् | स एषते लोकानुखजा इति । स इ्मष्ठोकान- 
सृजतति । स इक्षाजजकर । स प्राणामर्नतलेवमादिषु सुटि 
षपषु ब्रह्मण शक्ता प्रतीयते । 

वेपक्षमुकत्वा सिद्धान्तं वक्तु सूत्रं पठन्ति । 

। #ै दृक्षतनशनम् # । 

व्याकुतरान्त # नेत्यादि # । नयु ब्रह्मणो वेदान्ताचान्पकश न्- 
भरतेपाद्यत्व दक्षतिध।तुनिद शस्य कथं हेतुत्वमित्याकाङ्कायां विषय- 
घवाकयान्युदाहरन्ति # सदेषेत्यादि # । अत्र प्रथमं वाक्यं छान्द ग्य- 
स्थम । दितीयमाश्वलायनानानैनरेयो पनिषर्स्थम् । तृतीयं प्रश्चोष- 
निषदः षशुप्रश्रस्यम् । # मिषदिति # व्यापारं कुवत् । भादिपदेना- 
च््ष्रवषयकेक्षणर्घारनानां, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत स्वयर$वक- 
मव तदक्षत मददधेयक्ष तदेकमेत्रास्मि हन्ताहं मदेव मन्मात्रं नीयं 
तदव [नमम हत्य्रूनां संग्रहः । तथाच, न केषवलमीक्षतित्रैह्यणो 
वेदान्तशाददग्रतिपाद्यत्वे हतुभूनः, किन्तु वाक्यगतः । तेन ख 
खाथप्रस्यायने वक्यघु ब्रह्मकतृकेश्चा प्रतीयते । रक्षा च पया. 
खछोखनपर पवं करिष्यामीर्यध्यवसायः । सोश्वरैतादश् इति 
कायेवलादुक्लीयते । अतं पएनादरोक्षावोधकेनेकषातिना यत्रैवं पूर्वप्- 
भ्यवहा यत्वे %पि पश्चाद् भ्यव्रहायत्वेन भ्रतिपाद्यत्वाभावस्तश्र तत्रेषर 
माक्षणकतृत्तरेन प्रतिपाद्यत्वाभाव हति व्यात्िर्बोध्यत शतीक्षतर्हेतु- 
त्वामलथः ¶ प्न सवत्र हतुशाधनव्रकारो बोध्यः । ननु प्रतीयता- 
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कमनो यग्रेव् | एवमेतत् स्वत् । सवेव्यवहारपरमाणा- 
ततोऽपि इक्षाशचक्र लोकसषट्रारा व्यवहार्यो मिष्यामीति। 
अतो यथा यथा दृनवंस्तथा तथा स्वयमेोक्तव्रान् । पूत्र्पं 
फलरूपं च सृष्स्वा शपुरूमाथताय । ततश्च भगाणवरेन।विषयः, 
स्पेच्छया विषयश्च्युक्त् । 

ननु स्वेपरमाश त्रिषयसे दूषिते केव्रलवेदतिष्यसं कथं सि- 
दान्तीक्रियते । उपने | चश्रुरादीनां प्रापाण्यमन्यमुखनिसप्ष- 
कलेन, न स्वतः । भरमानुरर्पात्तपसङ्भाव । सस्वसहितानापेव 

मीक्चा, नावना पूर्वोक्तविरोधस्य कथं परिहार इति पृच्छति # कि- 
मतो यद्ेवमिति#। #समादधत कपएवापमिष्यादि # तथाच ब्रह्मणः पू 
योक्त रूपत्वधयेक्षायाश्च शनिसिद्धत्वाच्करीतत्वेनेकतरवाधस्वाप्ययुः 
चितत्वाव् विददधर्माधारत्वस्य ब्रह्माणि भूषणत्वात् तस्याप्यन्य- 
देव तद्विदितादथे अचिदितात, तदजनि तन्नैजतीव्यादिश्ुनिसिड- 
स्वाश् मिक्ननामसापादानव।वमुपगच्छना नस्याप्यङ्खीकाराचचे वीक्षा 
कारासद्धौ सुखेन सिद््यानि विरोधपरहारे घ्रह्मणो विचा प्॑त्वस्या- 
पि सिदिस्ताद शब्रह्मकृतिबोधकन्वेन वेदान्तानामप्यत्राध्रितथेप्वात् 
तेषामपि व्रिचायस्वसिदधिरित्यथेः । पव करणकथनयोः .प्रयोसन- 
माहुः %पू्वमित्यादि 1 स्वांश्चा जीवास्तदु पथागिपुरुप्राथत्वं तजक 
लीनां भवरत्तिनीच्छया पतै प्रथमनो रूपं प्रजादिशब्दषाच्यं 
शरीरं कनलरूपं लोकादिकं च सृष्टम् । तथाचेतेषां पुरुषायेत्वेन 
जीवार स्यत्वाभवं कृत्वा तत्कतंनया करदातृततया च स्वस्व भ्यव 
हाय॑त्वं च इनघानिति रत्सम्पादनं प्रयोज्जनमिल्यथः। तेन सिद- 
माहुः # तत इत्यादि # । 

अनर प्रलयवतिष्ठते # नन्वि्यादि #। # कवटवेदविषयस्वं क- 
थमिति # सवेप्रमाणानां तुव्यत्वेनाविक्ञेषात् कत्रलवदवेधत्वं ब्रहम 
णः कयो पपत्येत्ययेः। भत्र समाधातुसुपपत्तिपराहुः # उच्यत £ 
स्यादि # न हि प्रमाणानां प्रामापयं तुद्यम । तथा क्षतिं श्ीकरज- 
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पक्षुरादीनां प्रामाण्यात् । भरतो निरपेक्षा एव भगवन्निःश्वाभ- 
ङ्प्वेदा एव परमाणम । सङ्कनग्रदस्तु वेदक एव वेदत्रद्धिः कृतः। 

तादिविष्रयकश्च्षुषश्रमो न स्यात् । हेतुषु चःमासना न 
स्थात् । शब्देषु च वाक्यप्रामाण्यविभागो न स्यात् । 
सनञ्चक्षुरादिमनोऽन्नानां तवुपजीविनां च प्रामागयं न स्व- 
तः, किन्तु परमुखनिरीक्षफन्वनान्याधीनम् । यदधीनं वत् सत् । 
सत्वगुण पव प्रकाशकत्वात् । तत्सहिनानामेव तपरं प्रमाण्यात् । 
तस्य यदा गुणान्तरेणापमदस्तदानुप्राहकामावेन तषां नेवटयादप्रा- 
माण्यमेव । सच्वश्चुदिस्तु वदोद्नियथावांसतसाधतैरोत तवां स- 
षां सुदूरवर्तिने$पि वेदस्येव स्वसाथंकत्वा्यमपक्षा । वेदस्य तु 
न कथमरापे तद् पक्षा । जमिनीयादिनय तस्यापौरुषेयत्वात्। काणादा- 
द्निये चश्बर जन्यत्वात् । अनोऽन्यनिरपेश्चा वेद्ान्तनये भगवक्निः- 
भव सरूपत्वरनेवसिद्धा आल्िकमात्रमते अविप्रतिपश्ना रेद् पव त्र 
माणम् । अतः सवप्रमाणाविपयस्वे$पि सर्वनिरपक्षत्वाद्कगवन्निः 
इत्रासरूपत्वात् सवोस्तिक्ोपजीव्यत्वाच्च वेदरेफविष्रयत्वं सिखा- 
न्तीक्रियते । तथाचेष्रा युक्तिरित्यथः । नन्वेवंरूपत्वेऽपि वेदस्य न 
खवेनिरपक्षत्वम् । चब्दत्वात् । शब्दस्य बाधकतायाः पदपदाथस- 
म्बन्धग्रह[धीनत्वात् तद्रहस्य च प्रयोजकप्रयोज्यव्यवहाराधीन- 
सद्, घस्तुनस्तु ब्रह्मणो $ज्यवदायत्वन तत्र सम्बन्धग्रहस्य दोस्याद् 
बोधकलसाया भभावन वेद किषयत्वसाधनमप्यनथकमेवेत्याशङ्ायामा- 
हुः #सङ्केनेत्यादि #। नेत्रमबोधकत्वं सापेक्षत्वं घा शाडनीयम । यतः 
सवृवेलयादि सन्द एव तेजःप्रभृनिसष्श्चसरमेव धाव्यते । तेषां खल्वे- 
षां भूनानां श्रीण्येव बीजानि मवन्धयाण्डजं जीवजमुद्धिज्ञमिति। सेयं 
देषतेक्षत हेन्ताहमिमास्तिखो देवता भनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामङ्पे व्याकरवाणीति ७ नदि तदर्मी वेदिकया इतरा कापि सिव 
घा वद् चिद्धच इतरे पुरषा, न वा भगवतोऽन्यःकथ्िच्िक्षक इति प्र- 
मनः सङ्केनग्रहो वेदिक पव प्रपञ्चे वेद्विद्धभगवच््छिक्षमा षा भ- 
गवद तखमनीषय। वा भंगवारिच्छामत्रणेष षा कत (ति तथागू- 
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श्राकृतिमावार्थं कोकरापेक्षा | भ्रनधिगनायगन्त् च परमाणं) 

सलोकानाभिगत इत्यथः । यज्गब्रह्मणो रलाकिकलं सिद्धमेव । 

होनसम्बन्धस्य वेदस्य नायोधकत्वं, न वा लौकिकसापेक्षस्षमिष्यथैः। 

पवमव पुरुवसूक्ते$पि सहस रीष्णा। महापुरुषादराजल्तन्मध्य गाना 

च सृष्चािकि घरावयित्वा, 'वेदराहमनं पुरुष्रं महान्तमादत्यतवणे त- 

मसस्तु पर । सराणि ङूपाशि चचिन्त्य धीरा नामान कृत्वा मष- 

दन् यद्ास्त' इत्यादि मन्त्रत्रयं पठ्यते । तन्रास्मिन् मन्त्रे हेतुः परव॑प- 

क्षनिरासे । आस्मिन् प्रपञ्चेऽनादित्वपरमाणुजन्यत्वगुणजन्यस्वादि श- 

ड्ग महति पुरषे च दाषलत्वादिशङा न काया । तत्र हतुः, तमसः 

पार' दति । भस्य पददढयस्य महापुरुष सर्वषु रूपेषु च दहलीदीप- 

न्यायेन मम्बन्धः । यदासत इति यत्पदं हेतुबाधकम् । तेनास्मन् मन्त्र 

छन्दोग्यवदेव सथ सण्टिस्वरूपममित्रदि तृस्धन भगवन पव रिक्षकत्वं 

ख बोधितम् । ततं द्वितीये, "धाता पुरस्ताद् यमुदाजह्ार शक्रः प्रवि- 
हान् प्रदिशश्चतस्रः । नमेवे विद्धानमरुन इह भवति नान्यः पन्था अय- 

नाय विद्यत" इति मन्त्रे धातुः प्रथमे तदृषादृघरतया तदक्षतृत्व हाक्रस्य 

दिशां देवतानां भोतृत्वं चोक्त्वा उत्तराद्धं केवलस्यैव सवर्केतस्वेन 
संवौर्मकत्वन यद्रदनं तस्य फलमाह । ततस्नृ नीये, "यज्ञेन यज्नमय- 
जन्त देवास्तानि धमण प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सच- 

न्ते यत्र पर्वे साध्याः सन्ति देवा इतिमन्त्र तादो यन्न सिद्धानानैव 

धमाणां प्राथम्यं नत्फलं चाह । नेनापि पर्वोक्तं पवाथः सिः । पत. 
देव भी भागवतद्धिनीयस्कन्ध उपरङोहितम् । "यदास्य नाश्यान्नलिना- 

दहमास महात्मनः । नाधिकं यक्सम्मारान् पुरुषाकयवाहने । तेषु 

यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा! इत्यारभ्य, "तमव यक्पुरुषं तन - 
वायजमीशभ्वरम् दट्यन्तेन । अतो वदैकस मधिगम्यत्वसाधन नानथे- 
कमिति । ननु भवत्वेवं तद्ानीन्तनानां, तावनेदानीन्तनानां कथ स- 

ङूनग्रह उपाय।मावात् । तथा सतीदानीं तु स दोषस्तत्र इत्यत 
आहुः # आकृनीलयादि # । # आङतिमात्रथेमिति # आहृत्यवधा- 
रणाथमर # सिद्धमेवति # तवमतेऽपि सिद्धमेव । तथान यथा द्ा- 
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लौकिको व्यवहारः सक्निपातरूपतात् पुरुषाथीपताधक एव । तरि 

र्धमार्तिकायुपकरणे गृहीतसङेताः सौवर्णो$पि त्िस्तया आङ्- 
स्या क्षङधुतमवधारयन्ति, तथान्नाप्तवाक्याद् यादयो लौक्षिकस्तादो 
वैदिकेऽपि प्रपञ्चे सङ्ुतमवधारविष्यन्तीतिबोधनार्थ, यथा सौभ्यकेनं 
खत्पिडनेत्यादीनां लौकिंकद्टान्तानां श्चतावप्यादरणादिति कौकि- 
कनां पुरुषाणामेव परापेक्षत्वं, न वेद्यं । यदि चेवमपि सापेक्ष 
त्वमेवति विभाव्यते तका तु धमवब्रह्मणोरपि बोधने लोकप्रसिद्धप- 
शाशिसममिमग्याहारसापेक्षत्वादनवेक्षताये तिखाञ्जटिरेव प्रदीयता- 
म्. । तथाऽनधिगता्थंगन्त्स्वस्यापि प्रसिद्धपदसमभित्यादारद्यन्य- 
तायामबोधकताया पवापत्तेधर्मोऽपि न वुद्धतेव । तथा निषेधावधि- 
भूतत्रह्मस्लरूपमपि लोकप्रसिद्धमथंमेव निषिद्ध बोध्यत इस्तिं 
तदूवाधनऽप्रि लोकापेक्षति तद् भावे तद् पि न बुद्धेत । अथ तत्र प्र 
सिद्धान्यपि पदादीनि बेदिकान्यवेति न दोष इति चत् तद्दी्रपि 
व्यवहारं वैदिकमेवाञुखन्धत्छ । श्दानी विष्टूयमाने $पि तस्मिन् 
भगवता, “मां विधत्तेऽमिधत्त मां विकर्प्य पोष्यते यदम् । एतावान् 
सवेवेदाथः शब्द आध्याय मां भिदाम् । मायामान्नमनूदान्ते प्रतिषि- 
उव प्रसीदतीतिं' श्रीभागवते कथनात् । अतो धमत्रह्मबोधन इव 
वेदिकप्रप्चषोधने आषृतिमात्रार्थं ोकपेक्षायामरि न दोष इत्य- 
थः एदे तदुक्तं, # सिद्धमेवेयन्तेन । नन्वेवं छोकिकम्यवह। रारे को 
दोष इत्वत आहुः # लोकिक इययादि # पकाद् शस्कन्धे, (सन्नि 
पातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । व्यवहारः सक्निपाता मना- 
माने न्द्रियासुभिरिति भगव्रता आराङृतगुणानु प्रकृत्य मनभा द्वय - 
वहारस्य सन्निपातरवकंवन।दलोकफिकन्यवहारस्य सक्निपातकयत्वेना- 
$प्रामाणिकत्वात् पुरप्राथासाधक इत्यतो नाद्रियत इत्यथः । रवं 
नरह्मणो षेदिकध्यवहारविंषयत्वमसदमानश्चोदयति # तर्धिल्यादि कै 
यकि सुत्रकृत पं ब्रह्मणो वेदिकम्यवदारषिषयत्वममिपरेतं श्याव 
तदहं शददमात्र्य नाशब्दमिद्यनेन कथं प्रहरणं कुयात् । नविदं, ना- 
वेद् न्तमिदेष बृदेत् । भतो नायं सूत्राथं ध्यथः । भत समदृधु- 

१८ 



११८ पथरकाक्े भ्रणुभाष्ये । 

शब्दमात्रस्य कथं प्रहणपर । वेदव्पाख्यातूषाजििषयतादिति 
श्रमः । 

ते # वेदेश्याहि # भस्य महतो भूतस्य निःभ्वसितमेनद् यद्ग्वेदा 
यजुवदः सामवेगरोधवाङ्किरस इतिष्टास्तः पुराणं विद्या उपनिषदः 
ग्छोकाः सूतराष्यनुषःख्यानानि भ्यास्यानान्यस्यैवैतानिं सवोणि निः- 
दवसितामीति मत्रेयीत्राह्मणे धावशाद् वेद्व्यास्यातृवाचामपि त- 
थ।त्वेन ब्रह्मणस्तदधिषयत्वमपि सुभ्र्तो ऽभिप्रेतमित्यतः शब्दशब्दभ्र- 
हणमिति घ्रूमः । सथच्ेवमसिप्रेनत्वाद्यमेव सूत्रार्थो, नान्यः। सा- 
ख्यनिराकरणस्याप्रे भआनुमानिकाधिकरणे करिष्यमाणत्वेनात्र त- 
सयोजनामावाव्। भतो गृहप्रविषटयोरतुर्यस्य मिथ्याव्रादिन एव नि- 
राकरणायेदं सुतरम्निल्ययेः । नन्वेवं सति सूत्रस्वभ्यास्थानत्वादीनां 
भूतरान्तर। दिष्वपि सत्याद् भ्याख्यानादिकमपि कुतो न संगृ्ात 
ति चद्, उच्यते । “किं विधत्ते किमचष्र किमनुश्च िकर्पथेत् । 
यस्था इदयं रोके नान्यो मदे कथ्चनेव्येकादशस्कम्धे वेदान्त 
कृद्धेदचिदरेष चाहमिति भीतायां च भगवद्ठाक्ष्याद् यथात्रखितवेद्- 
दत्ता भगवनेव । सतु, मां विधन्त इत्यादि, वरैश्च सवैरहमेष 
वेद्य इति च वक्ति । यथा "वदन्ति ष्ण भयांसि बहनि ब्रह्मवाद" 
भः । तेषां विकत्पप्राध्रप्मुनाहा एकमुख्यता इव्युद्धषप्रभ्े, "का 
छेन नष्टा प्रये वाणीयं वेदसक्तिना । मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धमे 
धस्यां मदात्मकः । तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पषंज्ञावयसा | वती 
भृग्वादयो गृह्णन् सत्तब्रह्ममहषयः । रेभ्य: पितृभष्यस्तत्पुत्रा दैव- 
वानवगुहाकाः । मनुष्याः सिद्धगन्धवोः सविद्याधरचारणाः । कि- 
न्देधाः किक्नरा नागा रक्षःक्िुरुषादयः । बहद्न्तेषां प्रङ्नयो र- 
अःसम्त्रतमोमुवरः । याभिभूतानिं भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाप्रङति सर्वेषां चिध्रा वाचः कवन्ति हि । पत्रं प्रृतिेचिन्या- 
पचन्ते मतयो वरृणाम् । पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाषण्डमतयोऽ्परे । 
मन्मायामोहितधियः पुरपः पुरुषरेभ । छ्रेयो वदृन्त्यनैकान्त्याद् य- 
ाकमे यथारुचि' ईव्याचाह. । अत्राऽगङ्कन्नित्वस्य किम्पुङपाद्य 
द्यस्तं पृथक्सम्बन्धः । बह्वीनां प्रकृतीनां चित्रषाङगिगंमदेतुस्वम् । 



१ प्रध्याये १ पादः । १३९ 

एतन मनतेकादुदष्टन्पमिलयपि समयत । तस्मात् श- 
एथादिपरतिपदका अपि वेदान्ताः साक्षाद् ब्रह्मपरतिषदक्ा 
इति पिद्धम ॥ ४॥ 

स्यादेतत् । कतखमकतेखं च वेदे प्रतीयते ब्रह्मणः । यतो 
धा एमानि भुतानि जायन्ते, स भ्रात्मान^ सयमकुरुत, नि- 
ष्कठ निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरज्ञनपर, असङ्भो यं परुष 
हसेम माविबाक्येषु । तत्र दधा निणेयः सम्भवति । सर्व॑मवनस- 
मथेत्वादरिरुद्धसर्मषर्माश्रयस्रेन, अन्यतरवायाटरा । भरनो किकापेक्त- 
या लोकिकस्य जघन्यत्धत् कर्वृसवादेलोकसिद्धतात् करैत्व- 
धाथ एष युक्तः । शृक्षयादिक तु भटृतिगुणपतम्बन्यादपि ब्रह्म- 
णो युज्यते । तस्मादलोकिकप््वभवनसमथंतादिकलपनापित्तय 

शोषन्तु स्फुटमेव । तेन मग्रदुक्तिविख्खस्य षेदव्यास्यानत्वप्रतीता- 
वषि तस्य व्यास्यानत्वाभाव एव सिद्ध शति तन्न संगरह्यन शयत्र 
धेहि । प्यं शद श्दोकि स्पधयेत्वा तेन सिद्धमाहुः # पनेनेद्य- 
दि # पवं पैदिकशब्दप्रतिपाधत्वसलमर्थनेन भमनसेत्राजुद्रष्भ्यमिति 

` सिद्धं कामविवर्जितातिद्युदडधमनसानुद एम्यमिति समधितम् । अ- 
प्पिदात्, कथिद्धीरः प्र्गात्मानतक्षदित्यादीललमपि भरंप्रहः । 
एवं उयवस्यया विरोधपरिहारेण ब्रह्मणः सवेव्रप्राणाविष्रयत्वतद्धिष्य- 
श्वयोः समथैनेन यत् सिं तन्निगमयन्ति # तस्मादिष्यादहि # 

धं ब्रह्मणोऽलौकिकप्रमाणगम्यत्वद्धिदान्तानां शअद्यप्रतिपादशत्वेन 
दिच्नारणीयत्वं सिद्धमिष्यथः ॥ ४॥ 

अतः परं, गीणथन्नत्मशबदादिति द्वितीयं सूज्जमषतारयन्तिक 
श्य दि तदित्या रि #। #कवैत्वमकवृत्वं चेति चकारावु राव् नत्वमन्ु- 
पादानत्वं च । अङ पून देतुस्वमात्रं प्रतीयते । तस्मक्षारान्त- 
रेणापि सम्मवतीद्यतो दितीयशुन्युपम्यासः । वत्र केतं स्फुर- 
पितिः वदधिदद्भं निभ्कियतवं शान्तत्ड च । दतीबशतो । दथेषो- 



९७० सप्रकार अणुमाष्ये। 

लौकिक एवान्यतरबाधो युक्तः । ततश्च सलयस्वरूपादन्यदेतैत- 
दिति स्वयमेवाश्चद्य परिहरति पुवकारः । 

गोणशेन्नात्मशब्दात् ॥ ५ ॥ 

$्षत्यादियशयक्तः पररमासा गौणः प्रङृतिगुणसत्छ- 
सम्बन्धवानिति चेन्न तथात्वं वक्तुं शक्यते । कुतः । भ्रालश- 
ब्दात् । भ्राता वा इदमेक एवाग्र भ्रसीदिव्युपक्रम्य, स पेक्ष 
तेदुक्तम् । आसशम्दः पुनः सवेषु वेदान्तेषु नियंणपरत्रह्मवरा- 
चकसेनेव सिद्धः । तस्यैव जगत्कतृखं श्रतिराह । नतु चोक्छ- 
मन्यतरवाधो यक्त इति । न युक्तः । स्वातन्ऽपाभावेन सगुणस्य 
कतृेसरायोगात् । वेदाश्च प्रमाणभूताः । ततः स्ैभवनसामभ्व- 
मेव श्रुतिबरकल्लम्पमङ्गीकतेग्यम् । 

कर कयगसनछसड्येती 

पादनत्वविख्द्ं निष्करस्वं निरवद्यत्वं च । चतुर्यांमसङ्क इव्यनेना- 
सक्तेः संसगेस्य च निषेधः क्रियां विकारित्वं च विरूणद्धि । # युक्त 
एति #* उत्पत्तिशिण्टोत्पन्नरिषन्यायेनोपजीन्योपजीवकभावेन च 
घुखधावारो हाचुक्तः । # पतदिति # शवलं खरूपम । 

अयुक्तत्वे हेतुमाहुः # सखातन््यामावेनेत्यादि # कारकमाश्स्य 
स्वव्यापारं प्रति खरातन्छये सदपि यत् कवृलक्षणतया स्वातन्त्यस्य 
कीतैनं तत् कारकान्तरनियामकतयेवातो गुणानामुपादानत्वे वा 
करणत्वे वाऽवश्य करनियम्यतेव युक्ता, न तु प्रयोजकता । तथा 
सति तेपमेव खृष्याद्िका्ये स्वानन्त्येण ब्रह्मनियामकतया सगुणस्य 
स्वानन््याभाप्रेन कवैत्वायोगादिल्य्थः । ननु गुणानां जडसन 
चेलनाधीनन्नान्न सगुणस्य स्तरातन्ध्यहानिर्तो गणसम्बन्धिन्येव क- 
तत्वं युक्तमित्यत आहुः # वेद्ाश्चत्यादि # अनपेक्षत्वाजिःऽकासरूष- 
त्वाश्च वेदाः सवतः प्रमाणभूताः । ते च, सदेव सौम्य. 
दमभ्र भाखीद्, अला वा दरषुमेक चैवात्र आसीदित्यादिशु 
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किञ्च | श्रस्तिभातिप्रियत्वादिपरमवर् बरह्मगनकर्तेलं लोके 
भरतीयते । कायलरात् । तस्मादात्मक्षब्दपयागाद् गृणातीतिमेतर 
कतै ॥ ९॥ 

विरोप्यान्वितेनेवक्षारेणेतरयोगं व्यवच्छिन्द्न्तस्तदार्नीं केवखस्य श्- 
द्स्येवात्मनः कतृत्प्रमावेदयस्तिं । नच कारवाचकात्रपदेन तत्त. 
ताया अपि बोधनादेवकारो नान्ययोगञ्यवच्छेदक इति शयम् । बो- 
धनायैमेव तथोक्तेः । कथमेतदितिकेदित्थमादयं हि भुनिः सवौपेक्षया 
प्राथमिकं वृत्तान्तं वक्ति।तत्रैवकारेणा पदि तर्यावद्ग्यवच्छेदे भिक्षवि- 
धप्रमाणान्तरस्यापि व्यवच्छिन्नत्वात् तस्याप्यभावनाग्रपदे प्रमाणा- 
न्तरसिद्धकाटानुवादकतया वकतुमराक्षयत्वेन, पतस्येव वाक्यस्य 
काटसन्ताबोधकत्वे चाव्मासीत काटो$भ्यासीदिन्येवे वाक्यमेदभ्रस- 
ङ्धेन काटसत्ताया अशक्यवखनत्वे केवटस्यात्मनो $पि निरूपणमर्ा- 
कृयमिति वाक्यस्यावो धक्षतवे प्रसक्तं खएञ्यत्तरभ्यवदहारायुसारेख स- 
वाध।रतया प्रतीयमानो यः कालस्तवुपरञ्जनेन पूवश्रत्तान्तं वक्तीलयेवं 
बोधनार्थत्वं जानीहि । अत एव सष्युत्तरमपि केवलं ब्रह्मैवेति बो. 
धनाय सोऽनुर्वाक्ष्य नान्यद्ात्मनो$पदवदिष्येवे श्वुत्यन्तरेऽप्युच्यते । 
पव तद्ानीमितराभावे गुणानां सत्ता तदानीं वक्तु न शाक्त इति 
ने सगुणः कतां । नचौत्पत्तिशिष्टन्यायस्योपजीव्यन्यायस्य वा प्रबू- 
ततिरत्र श्डुनीया । विरुद धमाधारत्वेन बध्यवाधकभावाभागरात् । 
तत# शरुतिवललभ्य, श्रूनिलिङ्कवाक्षयप्रकरणखानसमास्यारूपेपु षटसु 
प्रमाणेष श्चतिषर्िद्धं ब्रह्मणः सवेभवनसामर्ध्यमेतरा ङ्गीकतेग्यमि- 
त्यथः। 

नूच मास्त्वेव कदैत्वादिवाधस्तथापि करैत्वस्य छौकिकत्वं ना- 
पेतीति तत एव तदूवाधो$क्त्वित्यत आहुः #किञचेव्यारि क । कश्रियत्वा- 
दीखयादिपदेनाऽपहनपाप्मत्वसङ्हः । तथाच ब्रह्मधमस्य कतृत्वस्थ 
रोके प्रल्ययेन तस्व कायोसाधाररयामावान्न र किकत्वमिति न त- 
प्रयुक्तोऽपि बाध ईत्यथेः । सिद्धमाष्ुः # तस्माद्िष्यादि # केनापि 

` प्रकारेण बाधस्य धक्तुमशक्यत्वादात्मणब्दश्चुतिरूपसुख्यप्रमाणप्रभि- 
= र @ € ¦ तत्वाश्च तथेदय्थैः ॥ ५॥ 
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नन्रासशब्दोऽपि लोकवद् गोगोऽस्तु । लोके हि केन- 

चित् पृष्टो विष्णुमित्र आह, यद्कदत्तो ममासेति । भरत गणत- 
सुपचार इयेष प्रप्तऽमिधीयते । 

तन्निष्ठस्य मेक्षोपदेशात् ॥ ६ ॥ 

एतं हि श्रूयते । ् रपद्रा इदमग्र भ्रासीत्, ततो वे षदजा- 
यत, तदात्मानः स्यमकुरतेतयुपकरम्प, यदा वैष एतस्मिन 
दरपऽनास्म्येऽनिरुक्तऽनिलयनेऽभयं भरतिष्ठा बरिदन्ते, भ्रय सो- 

ऽभयं गतो भवतीति । प्रापञ्चिकथर्ेरहिते ब्रह्मणि एतस्मिन् 

पवोक्तजगत्कतेरि पंरिनिष्ठिनो क्तो भवतीयं; । तत्र यदि 

लगत्कतौ गौणः स्यात् तन्रष्ठस्य ससार एव स्यान्न पोप्तः ॥६। 

एवं द्वितीयसुत्रं ध्याख्याय, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदे श्ादिति ठ. 

तीयसुत्रमवतारयन्ति # नन्वासेत्यादि # रोकवत्पदरं विभजन्ते # 

लोके हीर्यादि#। तथाच मास्तु गुगसम्बन्धाद् गोणत्वमत्मनप्तथा- 

प्यात्मपदश्चुतभुख्योपचारिकसाधारण्येन सन्द्ग्धत्वान्नानयः निशोय 
इति पू्पक्षारायः । अत्र सुत्रं पटित्वा समादधते करैपवं हीष्यादे# । 

+ असदिति # लौकिकविलक्षणमब्याछृनम् । # यद् शवेस्माथ- 

स्त॒, यदा यस्मिन् काटे, हष निश्वयनेव, पष साधक, एन स्मिन् 

पूवो्त बरह्मणि, अद्ये नामरूपश्ल्ये, अनास्भ्ये आत्मन इदमा 

हाती तद्टदिते, अनिश्कते विक।रो हि चि दोषवशान्निरच्यते नत्रवि- 

कार इति विकारदयन्यरवाद् विदिताविदितात् परत्वेन निषक्तुमश- 

ध्यत्वा! अनिक्त, एवम्भूते ब्रह्मणि भभयं यथा स्यात् तथा प्रति- 

छठा खिति विन्दते यज्र नान्यत् पयति नान्वच्छुणाति नान्यद् विज्ञा 

नानीदयेवङपां प्राप्नोति, अथ तदनन्तसेध्र स साधकः, अभयं गतो 

मुक्ति प्राप्तो वतीति । तदाहुः # प्रापांञ्चकेल्याद् # सुष्रलिद्धं नि- 

णयमाहुः # तत्रेत्यादि # तथाचास्यां शुवेबुपकमगतें कवेभूते ब्- 



९ अध्याये ९ पदः। १४३ 

` किञ। 

हेयत्वाव्रचनाश्च ॥ ७ ॥ 
इतो ऽपि निगुय एव नगत्कता । वेदान्तेषु सर्वत्र सापनो- 

पदे पुत्रादिमल्गत्कतौ हेयतरेन नोपदिश्यते । यदि सगुणः 
स्याव परादतगृणपरिहारार्थ युपूक्षुमिजेगत्कतां नोपास्पः स्यात्। 
पुत्रादिवत् । प्रत श्षयादषो न पगुणधमीः । सूतरत्रयस्य रत- 
तिहेतुसापकलसाच्रकारः । एतं मूवचपुष्टयेन ईक्षतिहवुना जग- 
त्को पपत्त्या छष्टिवाक्यानां ब्रह्मपरतमुपपादितम् ॥ ७ ॥ 

अतः परं सतन्त्रहैत्नाई, स्व,प्ययादु) गति्तामान्यात्; 
शरुतत्वाषेति सूत्रत्रपेण । 

ननु किम हेखन्तराणि । साधके एकेन।पि ततिपद्धेः । 

हौवेति तस्मिनिनिष्यनेन परामृद्दय तस्येव प्रापाञचिकधर्मरहित्यवबोधनेन 
विद्खध्रम।चारत्वं निगमयित्वा ताश तस्मिन् परिनिष्ठिनख मुक्ति 
दन्ति । तथाऽ्न्यश्रापि, सदेव सौम्येदमित्याहिना कवेत्वादिविशिषं 
बह्मोश््वा, अ।चयेवान् पुरुषो वेद् तस्य तवदेवचिरं यावभ्न 
विमाक्ष्यऽथ सम्बर्स्व इति । तत्ता शब्रह्मनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यतं 
इनि -सृष्प्रकरणो क्तं फलमेव तत्रस्यात्मशादस्यौ पचारिकत्वतिवतेरक 
तात्पयेलिङ्गत्वादिति सुघ्रा्य व्यथः ॥ & ॥ 

आत्मरबदस्यात्न गुणातीत पव कतेरि तात्पय॑मिति बोधयन्त- 
धतुथेसूभरमाहुः # किञ्च # । # हेयत्वावचनचचेन्यादि # । स्थस्तु 
नेगदष्यास्थातः। तथाचाश्रोपपत्तिरूपात् तात्पयलिङ्कादप्याथन्दस्य 
एणातीतवा चकत्वेन निणयादीक्ष्यादयो न सगुणधमर। दत्यथैः । तें 
(्फुरम् ॥ ७॥ 
। अभ्रमसूत्राश्यवतारयन्ति # भतः परमत्या # । # खत- 
त्रहेतूनिति # वेदान्तवाक्यानां श्रह्मपरत्वप्राततिपादने प्रत्यकं समथौन् 
(तुन् । पतेषां हेतूनां वैयथ्यैमाशाङते शनग्वित्यारि# । समादधते । 
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द्रसाधकत्वे धतेनाप्यत्िद्धरितिचेत् । मेवम् । रूपभेदार्थं ह. 
न्तराणि । नानाविधान्नभो जनतृप्षिवत् । तश्रथा भ्रासक्षब्दात्, 
तान्नष्ठस्य मोक्षोपदश्नाद्, देयत्रावचनाच्चेति नि्गणयं स्वरू- 

¢ (५ ® र 

पप्रतयां कायप्रतया च । कायस्य पुनर्विधिनिषेधमदाद् द्वि 
रूपेति । एवमुत्तरत्र पि प्रप्चिष्यते । 

तत्र सषटिवाक्यानामीक्षतिदतुना भगवत्परलुक्तम् । इदा- 
नीं प्रलयवाक्यानापाह । 

स्वाप्ययात् ॥ ८ ॥ 

बरह्मणो न स््रग्यव्रहारातीतसम् । कृतः स्वाप्ययात् । 
स्तरस्मिन्नप्ययात् । त्र चिसकररणता जीतस्य चोस्यते। एवं हिं 

श्रयते । यत्रैतत् पुरुपः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा सम्प- 
ननो भवति तस्मादेनं स्वपितीयक्षते । सरं पीतो भवर्तति। 

# नैवमित्यादि । रूपमेदराथमिति # ब्रह्मणो यवहारव कवलं स~ 
ण्िनद्वारं, कन्तु द्वारन्तराण्यपि सन्ति तानि तत्तदूपनियतानी- 
ति तषां रूपाणां विशोषस्य क्ञापनायम् । पवं तात्प्योक्तौ तामकमादुः 
# तद्ययेष्याद् # तथाच चतुःसुञ्यामाद्येनक्षति सामन्त उकतवा 
द्वितीयो हेतुः खवरूपपरतया तनोऽभिमो ङौ कार्यैपरतया चति हेतु- 
त्रयमुक्तम्. तथ्र तिपूर्यामापि कायेपरतयेत्यथः । कथं का स्यं ̀ 
रपरतेप्यन आहुः # कायस्येव्यादिं # । # द्विरूपतेनि # हार 
स्मा दनतोरेत्वन्तराष्युख्यन्त इयर्थः । एवरमेवात्र तात्पयं मित्यत्र रा 
कमाहुः # एवमित्यादि # <, 1. 

पवं सुत्रव्रयप्रयोजनमुकत्वा पूवेसङ्गतिक्ापनाय ९. 
त्त मनुषद्म्तः ख।प्ययसूश्रमवत्तारयन्ति # तत्रेत्याहि # व्य् 
कुवन्ति । # तत्र चिदिष्यादि #। # उच्यत इति # लय उच्यते 
#धूयत इतिक छन्दये श्वेतकेतु शस्याने भ्रूयते । भति व्याकुबन्ति 
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स्वैपितीतिं न क्रियापदं, किन्तु जीवस्य नाम । तदैव स्वपि- 
तीतिनामखं, यदा सता सम्पद्यते । सतिं श्वशब्दवाच्ये अपी- 
तिं षयं प्रपोतीलयथैः। अहररजाषो बह्म सम्पच्च ततो बला- 
धवित प्राप्य पुननेव इव समायाति । वासनशिषात् । स्व- 
शब्दन वाभदः । अथतः सच्छब्दपामानापिकरण्यानिर्गणत्वम । 

ननु भलये वक्तव्ये कथं घुषृद्धिः । मोक्तातिरिकिदशायां 

#ख।पतीति नेत्यादि # तथाच.सत्सम्पत्तिरहितस्वापदंशा्यां तु खयि 
तीति जच प्रयागस्तत्रास्यं क्रियापदत्वमेव । सतसम्पत्तिददायान्तु ख- 
शदस्य।त्मवाचकत्वन सति खशब्दवाच्य आत्मनि अपीति खयं प्रा 
गिति । तदा तस्मिन पितिरंयो यस्यासौ स्वपिति: । प्रषोद्रादिस्वा- 
ककारनादा इकारस्य विरतो च सत्यां खपितिनान्नः सिचिः । वस्तु- 
तस्तु केवर्यागिकत्वे नमत्वाभावाद् योर्गरूढो$यं शाब्द दद्यः । 
एतस्प्रकारेण देतुकथनस्य प्रयोजनमाह: # मदरहरिल्यारि # । अय- 
मथः । सुषुप्तस्तात्रद्ं द्वध्रति, तद्भावो नाडीष्वि्यश्न वक्तभ्यम्। 
तथा डन्दोम्य पव श्राञ्यते । तद्यथापि हिरण्यनिगधि निदहेतमक्षे्रहना 
उपयुपरि सञ्चरन्तोऽ$पि न विन्देयुरेवमेवेमाः सव॑: प्रजा अहरहमे 
च्छन्त्य पतं ब्रह्मरोकं न विन्दत्यदृतेन प्रत्युढा इति। तत्र नाड्ां 
षुःखाभावमनात्रम् । ब्रह्मणि सुप्ता तु तद्धा अस्येतदतिच्छन्दोऽपहतपा- 
प्माभ्नय रुपमश्लोकान्तरमिति बृहदारणयके भावणाद् ब्रह्मसंम्द- 
स्या बलादेरूप यद्ाधष्ठन, करणे स्युट्, देह नियमनसाधनं ततं 
अप्य तथा समायातीति बोधनमेकम् । च पुनः स्वराब्द आसम 
बाचकोऽत्र प्रयुक्तस्तेन पूर्वोपक्रान्तस्य संत आत्मा ऽमेदबोधनपरम्। 
किञ्चात्र विमक्तयन्तरयोगेण शब्दतः सामानाधिकरण्याभावेश््यु 
पक्रमे सत पव निदि एष्वनाथतः सच्छब्द सामानाधिकरणयात् सतां 
 निशुणरबोधनं चेति तृतीये प्रयोजनमिति । तथचैवंप्रकारेण शुणा- 
$ऽतीतस्य प्रल्यकारणतां बोधयितुमयं देत॒निदंश इति हदयम् । 
भत्र सूत्रस्य विषयवाकय्य च विरोधमदाङ्ते # नन्विद्यादि # | 
समादधते. + भोष्टेष्यादि क भोक्षातिरिकदशायां क्मसम्बन्ये क्च. 

१९ 
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तथा कर्मसम्बन्धामाबादिति ह्मः ॥ ८ ॥ 
मुक्तिवाक्यानामाह् | 

गतिसामान्यात् ॥ ९ ॥ 
गनो समान्यात् । गतिर्मोक्षः । समानस्य भावः सामान्य- 

म । मोषे सतरस्यापि भगवता वुर्यत्रात् । एवे हि श्रुयत । 
यथा सर्वापामपार समुद्र एकायर्नामिरयुपक्रम्य वागेक्रायन 
मिति दृष्टान्तार्थं निरूप्य, स॒ यथा सैन्ध्रखिस्य उदके परास्त 
इयादिना लयदष्टान्तं निरूप्य, न परेत्य संज्ञास्तीति प्रतिपा 

ह्यपि यथा जाग्रतस्वश्नयोः क्मसम्बन्धस्तथा सुषु प्रलये च नास्ति, 
जन्तु वासनामान्र इति प्रलयसताम्यात् तत्कथनर्मिनि त्रम द्यः । 
पवञ्चान्र व्रह्म न सवैव्यवरहारातीते, सुषुिप्रलययोजींबाधारत्वेन शुत- 
त्वाद्, यद् यदा यद्ाधारल्वेन श्चन तत् नका तस्प्ुक्तव्यवहारि- 
घयमियेचमनुमाचें बोध्यम् । नतश्च यस्मिद्टयं याति पुरत्रय चे- 
ल्यादौ जडटलयाधारत्वेन श्रावणात् तल्प्रयुक्तत्यवह।रविषरयत्वाद्पि 
सवग्यव्रह।रातीनत्वाभावः सत्स्यति । तनायं हतुलश्चषणवाक्यस्थस्य 
यत्पयन्तीति भागस्य समयेनाथ इनिवोधितम् । प्रटयवाक्यानां 
बरह्मणि समन्वये वक्तव्ये सुपु्तिधाक्योदादरणं सूत्र स्राप्ययपद्- 
सूचिनव्यासाकायक्षापनायेम् । अच्रिमसुत्र मुक्तिवाकयव्रिचारात् पू- 
वेश्मन् प्रलयोभपि सूच्यत इति ज्ञायते । अन्यथा न्यूनता 
स्यादिति ॥८॥ 

गनिसामन्यादिति षष्ठं सूज्नमव्रतारयन्ति # भुक्तीष्यादि # 
तेषां ब्रह्म परत्वमादहेदयथः ¦ # गतिमोक्षः # गतिश्चग्दः फले रूढः । 
अन्ते यामतिःसा गतिः, स्मकष्ठा सा परा गत्तिरित्यादौ तथा 

एत्वात् । अन्न चाप्ययोत्तरममिसंवेकशास्येद समथनीयत्वात् तथ- 
त्यथः । श्रूयत ईनि । बृहद्।रण्यक्े मै्नरयघ्राह्यणे थूयते। करद्ान्तार्थ- 
मित # लवाधिकरणदषान्ताचेम । # इत्यादिनेति # प्रास्तमुदक- 
मवायुविलीयेत नाहास्यादश्रहणायेच स्याद् यतो यतस्त्वादृदौतिति च्र- 
न्थनशरन भरल संह्स्तीति प्रतिपायेतिकरविमुक्यनत्तरः मक्रवमावा- 
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तत्निरूपशार्थं यत्र हि द्रेतमिव भषति तदितर इतरमित्यादिना 
स्ेस्य शुद्ध ब्रह्मत पदशितप् | 

डिनिब्र्या जावादिसंक्वाराहित्यं प्रतिपाद्य। # तज्निरूपण।घमिति # 
संन्लाभावनिरू पणाथम्। #सवस्येतिशजडस्य जीवस्य च। अनायम्थः 
यथाश्रादीनामंशनां कायौणामवाद्यात्मक्राः समुद्रादयो लयाधि- 
करणभूतास्तथा सदात्मकस्य सवस्य सदातमकं कारणामूतं ब्रह 
रखयाधिकरणभूनम् । नच स्पश्ादीनां त्वगाद्यंदात्वस्य प्रल्यक्षबाधि- 
तस्तरात केवरं लय्स्यानत्वमेषव विषक्षित्त, न तु त्य कार- 
णत्ववैरिषर्प्रपीति शद्यम । त्वगस्य स्पशचायोश्चति । 
मुखतस्ताटः निर्भिन्न जिह्वां तश्रोपजायत । ततो नानारसो जज्ञ 
जिह्वया यो $धिगम्यत' इत्यादिश्ची भागव्रतरद्वितीयस्कन्धवाक्येषु तथा 
क्दौननान्र वैराजानामेव तेः द्टान्तत्वेन विवक्षितस्वात्। यथ। सद 
शानां कायाणां खयस्यानं ब्रह्म तथा चिदंशानां जीवानामपि लय- 
स्यानं व्रहमेवेति वक्तु, स यथ। सेन्धयेखादिना यथा सामुद्रलषणश- 
कल उदक प्रक्षिप्त उदकमेष लक्ष्यीङृल्य विलीयते, न तु खिस्यत्वेन 
भ्रहणाय कोऽपि समथः सम्भाव्यते; किन्तु यस्माथसरमाहेदादादी- 
सते तत्र तन्न लत्रणरस पवाखाद्यत इति तत्र तत्सत्ता निश्चीयत 
इत्येवं रुह एान्तं निरूप्य, प्वं वा अरे इदं महद्भूनमनन्तपारभ, 
अरे मेन्रेयिः इदं जीवात्मत्वेनानुभूयमानं, महत् पृबोक्तेभ्योऽवदिभ्य 
उनत्छृष्टम, अनन्तम् अनिनाशि, अपार्म अनादि तत्वं पिज्ञानेः घनं 

` चिदेकखरूये ब्रह्मरवेतेयः स्थुलसुष्ष्मश्चरीर।त्मकेभयोऽवुपलक्षिते- 
भ्यो भूनेकयः समुत्थाय पृथग्भूय तान्येव भूनान्यनु तहलयान्तरं त्रिन- 
श्यति विशषेणाष रोने भराज्नाति बरह्मणः पृथङ् न ज्ञायते ।-तत्र हेतुः ।न 
्रेष्यसं ऽस्तीति । लयोत्तरं ज्ीवसंक्ञेव निवनेत, ब्रहमव भवतीत । 
ततो लवणरसस्य सवेत्रोदकऽनु भवाह्वरणत्वेन वतत पवोद्रहणमि्ि 
कुतो निषिद्धयते संक्ञव्यवं मेन्नय्या मोहे पुनः संज्ञामावनिरूपणा्च, 
यत्र हि दैतमित्यादिना मेदकध्मसत्तायां देतद शनपूककं, यत्रत्वस्य 
सवेम्मैवाभत्. तत् केन षं. पर्येज्जिप्रेदमिषदेच्छृणुयान्मन्वीव 
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आदिमध्यावसानेषु शुद्धबरद्मण एषोपादानात् । सर्वेषां 
बेदान्तानां ब्रह्मस्षमन्वय उचित इति ॥ ९॥ 

किश्च। 

शुतलवाश्च ॥ १० ॥ 

पूंमदः पूर्णमिदं पूणोत् पूणैयुदस्यते । पर्णस्य पूर्णमादाय 
पुरमेवार्बाशष्यत इति श्रुस्येवाप्तन्दि रं स्वकार्यं प्रतिपादितम् 

दवाय दुः चालत कनक 

विज्ञानीयाद् येनेदं सव विजानाति तं केन विजानीयाद् विश्चातारमरे 
कन विज्ानीयादिद्यन्तेन, यत्र तु यस्मिन्नयिकरणा अध्य सस्यान्धि 
सव स्थूलं सुक्ष्म चारमेचाभूद् आत्मरूपमेवाभूत् तत् तदा करणस्य 
विषयस्य च लयदैकरूप्ये करणव्रिषयमावापगमात् केन कं पश्ये. 
दिद्यारि । नु यद्यप्यन्यह्ीनं, तथापि विक्षातातु तिष्ठति स यथा 
स्वप्रे सखयंज्योतिः पदयस्येवं स्वयं कुतो न विजानातीव्याकाङ्कायां वि 
्षातुः स्वरूपस्यापिसमुदरे खवणस्येवात्मत्वं स्मारयति, विश्चातारभि- 
घ्यादिना । तथाच तदा विक्लातापि न विज्ञातुरूपेणास्ति, किन्तु गुणा 
तीतेनात्रूपेणोवातो न विज्ञानातीव्यु्तर मुखेन स॑स्य ब्रह्मतीद्यं च 
निरूपितम् । पञ ब्रह्म न सवेदा स्वेव्यवहारातीतं, मोक्ष तथात्वेन 
भावितत्वाद् यदेवं तदेवं मेत्रेयीव्राह्मणश्नावितसवेवदिष्येवमन्रानुमान- 
सिद्धेर्य हेतुत्वं बोधितमर । तेनात्र, यतो बेतिश्चति्ो ऽभिसंधिश्च- 
स्तीति भागः समार्थेतः । किञचैतेनैव स्वस्य शुखब्रह्मरवमपि ददित- 
मिति। तेन फकितमाहुः । # आदौोयाद् # सआद्वसुतत्वलिङ्केन 
मध्ये आस्मदशेनादिना सवेवदनप्रतिज्ञामारभय, वागेकायनमिल्यन्ते- 
नायसाने सवेस्यातमभावकथनेन ज तेषु शुद्धब्रह्मण पव कथनेन ख 
तेषु शुद्धघरह्मण पत्र सवेङपत्वेन सवेकतेत्वेन चोपपाद्नादू ये केऽपि 
बेद्ान्तास्ते सवं येन चिद पेण ब्रह्मेव वश्न्तीति सर्वेषां दान्तानां ब्र- 
हयणि तात्पर्वेणान्वय उचित इल्यः ॥ ९ ॥ 

सप्तमं सूत्रं पाठन्वा तद्धिश्रयकाक्योपन्यासेनेव व्याकुैन्ति # 
पूणमित्यादि # भय बृदद्।रण्यके द्विनीयबेराग्राद्यणानन्तरं परिखि 
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स्वे वेदा यत्यदमामनन्तीति च । 

एसक्षणखिलकाण्डारम्मे वतते । भस्मन् गन्त्रे तु सर्वस्य ब्रह्मा पैक- 
त्वनिणेयाथम् आत्मेवेदमग्र आसीत् पुरुषधिधः सो $लुषीक्य नान्य- 
हात्मनोऽपदयदित्यादिशुत्यथं पवोपसंहयने । व्याख्या त, पृशेमदः, 
अदः पराक्षं ब्रह्म वू्णेम् आकताशावदू व्यापि निरन्तरं निरुपाधिकम् । 
धुणमिदम हृदं नामरूपाभ्यां व्यवहियमाणम अवतारादिरूपमपि 
पण परवोक्तरूपमेव । पव व्यवहायोव्यवहायस्वरूपयोरनिद 
पाधिकत्वमुक्रत्वा कायरूपेऽपि तथात्वमाह । पृणोत् पृणेमुद च्यते । 
पणात् कारणात्मनः सक्राशात् पणमुत् पुणानन्दं सद् अच्यत, पं 
सद् उदच्यते वा । अऽचु गनिपजनयोः, अच इष्येकं इति पाणनिः। 
पूज्यत उदच्छति वा । पवं सितिदशयां कायस्य ब्रह्म पतामुक्त्वा प्र- 
छयदशायां तथात्वमाह । पृणेस्य ब्रह्मणः पृण निरपाधिकमेकरसत्व- 
लक्षणं स्वभावं प्रलयदश्ायामाद्ाय पूर्त ब्रह्मेव सदवरिभ्यते । भव्य- 
वहायत्वेन श्पेण तिष्ठतीति । तथाचानथा शष्याऽसन्दिग्धं यथा 
क्यात् तथा सवकायक पत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादितम् । तेन पगाक्ञानिनां 
ष्यषहारददायामयपि काये गुणातीतं ब्रह्माभिन्नमेष । व्यवहारस्तु म- 
गवतः सल्यसङ्कतपत्ाद् बहु स्यां प्रजायेयत्यादिरूपया इच्छयेष । म- 
न्नात्र सर्वत्र पणेपद्रादुद्तस्य कायस्यांशास्य च पूर्णेभ्वर्यादिमच्ं 
दाड्यभर । रेभ्वयंप्रकरणामावात् । पणैश्वयादिबोधकस्य मगव्च्छ्- 
स्य भगवत्येवानौपचार कत्वमिति विष्णुपुराणे सिदत्वात् । नखं 
परममोक्षददहायां प्रह्ये तन्न तथात्वं दाड्यम् । दशमस्कन्धे भीषा- 
सुदेव प्रस्यखण्डाद्धेतोपदेशे, खं वायुरिनिन्छोके भगवता सच्िदानन्द्- 
धमेतारतम्यादिकृतनानात्वाविरुदधे कत्वस्यैव प्रतिपादनेन पूरतोश्व- 
यौदीनां सखस्मिन्नव नियतत्वाच्च । अतः स्वेश्यवहारातीतत्वमनप- 
हायेव सववयवहारविष्रयं ब्रहमेत्यथः। पतेन फलितमाहुः *सर्वे वेशा 
इत्यादे # तथा चाभिधया इत्यापि सर्वे शददा ब्रह्मवाचक्ा इते स- 
धषां वेदान्तानामभिधया तात्पर्येण च ब्रह्मण्येव समन्य शत्यः । 
अत्रे बोध्यम् । इयं ्चतिः काटके द्वितीयवकीष्या, अन्यत्र धमाद. 
न्यकज्ञाधमीद्स्यत्रास्मात् हृताङृतात् । अन्यत्र भूताल्च मष्याश्च यत् 
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चक ।रोऽधिकरणसंपूणंसरथोतनाय । 

पयसि तद्द' इनि प्रश्ने मूत्युनोक्ता । सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति 

तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं 

सङ्देण ब्रयीम्योमिच्येतदिति । पदं पदनीयं प्राप्तम्यमिनि यावत् । 
आमनन्ति प्रतिपादयन्ति । यददन्ति यत्प्राप्यथानि । सङ्ग्रहेण स- 
ङ्पतः । तदेव सद्कुपत आह, ओमिव्येतश्ति । तथाचाद्भारण यत 

सङ्खेपत उच्यत तदेव सवैवदोचिंस्तरेणोच्यत इत्यथः । पतदे् 
द्वाद दास्कन्ध उपवृहितं, समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परगरष्ठिनि इ- 

त्यारभ्य * ततोऽभूत् तिदृहोङ्ारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट् । स्वधाल्नो 
ब्रह्मणः साक्षाद् वाचकः परमात्मनः । स सवेमन्न्रोपनिषद्- 
वेदवीजं सनातनम् ' इत्यादिभिः । तथाच बीजशक्तिरेव 

स्वक्ष प्रसरतीत्योङ्ारस्य या परमात्मवाचकता सेव लवैस्मिन्चेब- 
तरै भ्रसनेति सवं वेदा अभिधया प्रातपाद यन्तीति युक्तम । किञ्च । 
ञेमिनीपे नये सतर शब्द्ाः प्रायेण धमशाचका एव । धर्मञ्च घटत्वा- 
दिङपः । त्वप्रलययश्च भावे । माव इति भूधातोधेलिरूपम् । भूधातुश्च 
सायां व्याप्तौ वा । उभयथापि स्तो व्यापश्छस्थ वा धर्मो घरत्वा- 
दिरिति सिद्धति । ताद शश्च धर्मी भगवानेति धमद्वारा भगवद्वाच- 

का पव सद दाब्दः । वैयाकरणामतेऽप्येवम् । ' सम्बर्धिभेदात स- 

चे भिचधमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वै शब्दा व्यव- 
स्थिताः । तां श्रातिपदिका्यं च धात्वथै च प्रचक्षते । सानिच्यासाः 

महानात्मा तासाहुस्त्वतलादय › इति वकयपदीवात् । नेयायिका- 
दिमतन विदिष्टवाचकत्वपक्षेऽप्यरेव उयवस्था । घञ् चात्र. खरारे । 
अन्यथा ऽनवस्था स्यादिति । पवे षदृवद्धणा भपि स्वभावत भगव- 
द्ाचका पव । ° वेद्राक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः । ताव- 
न्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशय ` ईति शिष्टवैदिक्प्रसिखवा- 
कयात् । वाक्यानि तात्पर्येण बाधयन्तीति सवस्य वेदस्य भगव्रद्वाच- 
कत्वमप्रत्यूहमिति । सीत्रस्य चस्य प्रयोजनमाहुः । # चकार इत्या 
दि # पवमन्र त्रिसूणां खुषुप्िविचारेण दैनन्दिनप्र्यकतृत्व, द्विती 
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नेरमेत्तिकादिनत्कतत्वं, वोधितमिति प्रतिभाति! 
अत्रैकदे शन इमानि सूत्रणं सांख्यनिरासकतया व्याकुषै- 

ते । तथाह । सांख्यर्पारकरहिपतं प्रधानं जगत्कारत्वेन नाश्रयतुं श्- 
क्यम् । अशब्दं हि तत । कथमङाब्दम । रक्षते: । सदेव सौम्येदमग्र 
अ।सीत्युपक्रम्य नदेक्षन बहु स्यां प्रजा ययेति तत्तेजोऽखजतेति म॑- 
गत्कारणस्येक्षणकतत्वभ्रावणात् । तथा$न्यत्रापि । आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र अस्तीदित्युपक्रम्य, ख पेक्षत लोकानुखजा इति । कचिख्च 
षोडशकलं प्रस्तुत्य, स दक्षाञ्चक्रे स प्राणमसृजतेति । रक्षतेरिनि 
धान्वथनिरदरेसो लक्षणया । विषयिणा विषयलक्षणातव् । यथा यज्- 
तेः। तेन यः सवलः सराव्रद् यस्य ज्ञानमये तपः, तस्मादेव 
ब्रह्म नाम रुपप्रन्नं च जायन इत्यादीनां सबन्ञश्वरकारणपराणाम- 
पि वाक्यानां संग्रहः । नच सस्धम्रण ज्ञाननं प्रधानस्यापि सर्ब 
ताया रश्चितृ्वस्य च शक्ष्यवचनत्वाश्नानन प्रधानवारणमिति षा- 
च्यम् । त्य प्रधानावश्यायां गुणासाम्यात सत्वधमस्य शानस्य तदा- 
नीमहशक्ष्यवचनत्वात् । तदा तदादर रजस्तमोधमेस्य।प्यव्जनीय- 
त्वेन ज्ञानप्रतिषन्धस्यापि सम्भवेन किञिज्क्षत्वस्याव्यापसश्च । क्ि- 
अ साक्लिक)ऽसलसछन्र सिन कापि जानाति, नािधीयन इव्यचेतनश्य 
प्रधानस्य सवेश्यमनुपपनश्नमु । नच योगिचदिति वाच्यम् । तेषां 
चननत्वेनादष्टान्नत्वात् । याद च तप्तायःपिण्डस्य दग्धृत्ववत सा- 
हर्याधषठिकस्य प्रधानस्यक्षितृत्वं कल्प्यते, तदा तु यज्िमि्ं प्रधान- 
स्यक्षितृत्वं स्येव सवरक्ञत्वाज्जगत्कारणत्वे वक्तव्यम । तद्धता- 
रेवति न्यायात् । नच ब्रह्मणो निलज्ञानत्वेन विवक्षिनत्वादक्षणा- 
मकज्चानक्रियां प्रति स्वातन्याप्तम्भवात् कथं सवेज्ञत्वमिति वाख्य- 
म् । प्रनतोप्ण्यप्रकादो$पि सूये सविता दहति प्रकाशन इति प्रयोग- 
द् शनादिहापि तद्वत् सत्यसति च क्षानकमभूने चिषये नित्यक्ञान- 
तया नादशशप्रसोगोपपत्तः । नच प्राक् सृष्टः पदा्थान्तराभावादीक्च- 
णातमकस्येभ्वरज्चानस्य नितिषयस्वं शङ्यम् । तच्वान्यत्वाभ्यामनिवौ- 
श्ययोनोमरूप्योग्यौचिकीर्षितत्वेन तयोरेव विषयत्वा । नच तयो - 
रनागतत्वेनाविषयतवं शङ्कयम् । अतीतानागतविषयकल्ानस्य योगि. 
श दशनात् "तद्धषे ₹श्वरे तादण्रशङ्काया पवासङ्गतत्वाव् । नच 
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भाक सृखह्मणो $शरीरितवादीक्षितृर्वमनुपपश्नमिति शड्यम । सवि- 
दप्रकारावद् ब्रह्मणी नित्यज्ञानस्वरुपत्वेन साधनानपक्ष्वाद् । न 

तस्य कायं करणं च वदयत हति, अपाणिपादो जवनो ब्रहीतेतिम- 
न्रा्थाप्रपि तथा निश्चयात् । नच चेतन्येकयघ्रादिनो जीवेश्वरभेवा- 
भाषा संसारिणो जीवस्यापि तथाज्ञानापत्तिरिति शङयम । घट 
गिरिगुहादयुपाधिमेदेन भ्योम्न हव ब्रह्म चैतन्यस्येःप्युपाथिमेदेन भे- 
दस्याप्यङ्कीकारेणो कदू षणाभावादित्यादि । तज्ञयतीयेन माथ्वेनेबं 
दूम्यते । साङ्भ्प्रतिपन्न प्रधाने न भौतं जगत्कारणे, तरेक्षतेतीक्ष- 
तिश्चवणाद् दाददं तदिति यद् व्याख्यातम् । तदयुक्तम। तथाहि । भन्रा- 
शाददमिस्यनेनोक्तमभौतत्वं न साङ्कम्वस्य प्रतिवादिनः सिम । तेन 
वेदकत्वाभयुपगतेः । नापि खन्यायन तदुक्तिः । अज्ामेकामित्यादौ 
प्रधानस्य श्चुनत्त्रात् । नच तत्नान्यत् कट्प्यम् । नाममात्र विवाद्द- 
न्तरस्य चाभावात् । किञ्च ब्रह्मणोऽपि श्रौतत्वं न युक्तम भवाच्च. 
स्वात् । अवाच्ये बत्यन्तरायोगात् । नापि तस्येक्षितृत्वम । तस्पेक्ष- 
तिसखङ्पत्यात् । नच मायावच्छश्नस्य जगत्कारणस्यक्षितृत्वं सम्भ- 
वतीति वाच्यम् । जिक्।स्यस्यैव जगतकारणताय। उक्तत्वात् । नहि 
जिज्स्थं मायवंच्छिन्नम् । तज्जिक्षासाया अप्रयोजकत्वात् । फिञ 
माययेक्षितत्वं मवल्युपच्चयते वा । भदे इश्यत्वादचयपि किन स्यात्। 
द्वितीये प्रधान$पि तर्सम्भवादिति। 

मम त्वन्यबपि स्फुरति । सुष्रभ्यास्याने यवुक्तप्र, श्षतेरिति 
धात्व्थमिर्देदाो लक्षणया विषयिणा विषयलक्षण।द् यथा यज्नतेरिति। 
सदपि फल््विति । सुत्राणां वेद्ान्तवास्यकुसुमग्रथनाथत्वस्य पूव 
स्वयमेष कथनादन्नापि पव विषयवाक्षयापन्यासाद्वाक्षयविशेषगतं° 
त्वन स्वराथ॑प्र्यायकस्येव धानारविर्दशस्य सूबकाराशयगो रतया ल- 
क्षणाया अन्राववक्षितत्वात्। किञ्च पञ्चदिखद्रसो ब्रह्मपदस्य प्रधान. 
वाचकताङ्खीकारात् तेन चेत् तत् स्मरेत् तदा प्रसङ्के जात भाबु- 
मानिकादिसुत्राण्यप्यतरेव वदेत् । जन्मादिसूतरविष्यश्युव्या तु न घकतुं 
दाकयम् । तत्र तत्प्रसङ्काभावात् । श्चुग्यन्तरश्णां त्वानु मानिकपाद पव 
विचारदिति । सूत्रान्तरध्याख्यानं तु नातिविरुचमित्युपरभ्यते । 
हयत्वावचनसूते चकारं प्रति्ञाविरोधभ्युश्चवाथेमाहुः । शुतत्वाशचे- 
ति चकारप्रयोजनं न किमधप्याहुः । 
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` भास्कषराचायौ अप्येतद् धिकरणं प्रधानकारणतानिरासायेषे- 
ति म्याचश्रः। 

शमानुजाचायास्तु, मुख्यतया प्रधानक्ारणवादनिरासं ध्या- 
स्थाय निविदोषचिन्मात्रब्रह्मवादोऽप्येताभियुक्तिभिः सूत्रकारेण नि- 
रस्यते । पारमार्थिकमुख्येक्षणादि गणयो गिजिक्स्यं ब्रह्मेतिखापनात्। 
निर्विशेषंव॑दे हि साक्षित्वमप्यपारमार्थिकम । वेवान्तवेचय ब्रह्म चं 
(जिह्ास्यतया प्रतिज्ञाय तच्चेक्षतेनोऽशाब्दमित्यादिसूतरश्येतनमिति 
प्रतिपाद्यते । चेतनत्वं नाम चतन्यगुणयोगः। अत रक्षणगणविरहि- 
णः प्रधानतीदंयमेव । किथच निविदोषप्रकाशमात्रघरह्यवादे तस्य प्र 
क(दात्वमपि दुरुपपादम् । प्रकाशोऽपि नाम स्वस्य परस्य च 
व्यवहारथोग्यतामापाव्यनू वस्तुविशेषः । निविरोषवस्तुनस्तघुभयर- 

` पर्वाभावाद् घरादिवद चित्वेति । अथ तवुभयंरूपत्वामाषेऽपि 
तरक्षमस्वमस्तीति चेन्न । तत्समं दि तत्सामथ्यंत्र्वम । तरंसस्वे 
निविशेषत्वहानेः । अथ श्युतिप्रामारयादयमेको विशेषो ऽभ्युपग॑- 
भ्यते, हन्त तहि सवशक्तित्वादयो+न्ये$पि तथेति निर्विंहेषवाद् पव 
व्यक्तः स्यादित्याहुः । 

दीवस्तु रामाचुजमतस्यव्ं चारो मभ्वमतस्य च कचित् कष. 
चित् तदिरुद्धां दवश्वुतिमुदादरन् भिन्नं प्रखानमभिमन्थते । धन्मते 
इक्षत्ययिकरणं जन्माद्यधिकरणोक्तलक्षणस्य शअधनेऽतिन्या्तिवार- 
णाय । मनन्द्मयाधेकरणं च जीवे$तिव्यापिषारण।येति। 

`  मध्वाचायोस्तु, यतो वाचः, अशरादमस्परमरूपमन्ययम, अ- 
व खनेनेव प्रोवाच, यद्वाचानश्युदितमित्यादिश्रु श्रुतिषु वाच्यत्वनि- 
पधाद् ब्रह्मणः दाखयोनित्वसुत्रोक्तं शाखप्रमाणकत्वं न युज्यत इति 

 पवेपक्षनिवृच्थथमीश्षत्यधिकरणम् । तत्र विषयवाक्यं तु, स पत- 
स्माीवघनात परात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते, अ।त्मन्येवात्मानं प- 
श्यत, विक्षाय प्रज्ञां कुवातेत्यादि । पतेष्वीक्षणीवत्वधावणाद् वाच्य- 
भव ब्रह्म । नचक्षणस्य द रनामकत्वात् कथं तेन वाच्यत्वसिद्धिरिति 
शद्खयाम् । तं त्वापानेषद् पुरषं पृच्छामीति धाक्यान्तरे उपनिषहेकग- 
म्यतत्रश्रावणेन प्रव्यक्ा्वेदयत्वे सिद्धे वचनेनेवेक्षणस्य विवक्षितस्वा- 
त् । नचाऽचचनेनोघाचेत्यादिश्चुतिविसेधः । तत्र साफलव्येनाधचनस्य 
विषक्षितत्वात् । अप्रसिद्धेरषाच्यं तद् वाच्यं स्रौगमोक्तितः । अत 

२९७ 
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कयै तकथमक्ञेयं हयमेधं परं स्मरनप्र' इति गाद्डेन तथा निश्चय।दिति 
श्यार्यायाग्रे प्रधानस्याश्रोतत्वै न साङ्ुचमतासद्ध मतस्तस्याशब्दर्व- 
उथवध्यापनमस्सङ्तमिति सूचयन्ति । तनो, गाणश्वेव्णाव् सुतेषु जी- 
घात्मनीक्षणीयत्ववाच्यत्वादि धतगुणयःगं ` . नानाश्रानस्मूत्युपन्यासन 
निराकुतेन्ति । समाप्तौ च पुनरपि सिहाघलष्छिनन्यायेन ब्रह्मणो $वा- 
घ्यत्वमव युक्तयन्तरेदुधथन्ति ५ 

तत्तेदमवप्रेयम् । तथाहि । द्विविधं कपिकसूतरपरास दं सौख्य 
म्। समासरूपमणष्टार्विशतिसूत्रम् । तदुपरि पञ्चाराखप्वरत्तः। प्र 
चनसुत्रारमकं च ष्रडप्याययुक्तम् । तत्राच तु डाखरप्रतिपाद्याना- 
भथोन।मुदे शमात्रं नान्यत् । द्वितीय लु, सत्वरजस्तमःसाम्यावखा 
परकृतिः, प्रङृतमेहान् महनेऽहद्कुार ऽहद्ारात् पञ्चतन्माक्राण्यु भय 
मिन्द्रियं स्थूलभुलानि पुरुष इनि पञ्चविशतिगणः इत्यक्रस्मिन् सूत्र 
सवौयुदिदय ततोत्र स्थूलात् पञ्चतन्पात्नस्य बाष्ाभ्यान्तराभ्यां तैर- 
हड्गारस्य तेनान्तःकरणप्य नतः प्रकृतः, स ङ्ग(तपर। यत्वात् पुरुष- 
स्येति परञ्चसूत्या स्थूलभूतानि प्रत्यक्ष सद्धान्याद्ाय तेभ्यः कार्य 
उपरितनानामानुमानिकत्वमेव कपिलाचार्यराहतत्र । ततोभ्मे य- 
द्यपि प्रधानाञ्लगज्जायत इनि थति सुत्राकारेणा पर्ठान्त त्िविधं प्र 
माणं चाङ्खीकुवैनिनि, तदरप्युक्तोपष्टम्भायैव, न तु शब्दस्य प्राधान्याय । 
खन एव व्यासचरणेरप्यानुमानिकसुत्रे तथेव तन्मतं सूचयित्वा 
दुष्यने। तेन सांखमते प्रकृनमुख्यनया शब्दगम्यत्वाभ वेना ङब्दत्वमेक 

सिद्नि । शद्दगम्यत्वस्यानुमानिकषपादे निराकरणेन तस्याभिमानि- 
कत्व पव पयवसरानादिति । अन पतद्धश्चतिरिक्तं सवं सम्यगेव । 
अत एव मष्यान्तरे$पि प्ररृतेस्तथात्वस्थेवाद्ररणर्मिनि दिक् । 

विक्चनन्द्रमिश्ुस्तु, नु यदि प्रये प्रधानादि समन्वयो ब्रह्म 
प्ुएगतस्त्हिं तस्येव श्चन्युक्तं जगत्कारणत्वमस्तु । भवद्भिमतन्रह्म- 
कतठपन सस्य जगदधिषएठानकारणत्वकद्पने च गोरवात् । सांख्यसूत्रे 
ष्यीन्वरस्य्र निसाङूतत्वात् । ब्रह्मदद्दश्च व्यापकत्वात् प्रधानजीव- 
था रुपपदचतं प्व । अधिष्ठानकारणत्वं च जीवानामेवास्तु । खमस्त- 
कायागामदष्टदधार! जी यकायैत्वस्य अृ्टवद्ासमसंयागजन्यतया जी- 
माधेयत्वस्य च सवोस्तिक सम्मततवात् । सवे तं परादाथ्ोऽन्यत्रा- 

मनः खधवेदेनि, सवभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि रतन, येत भरु 
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त्यरेषेयं द्रक्ष्यस्यात्भन्यथा मयीति जीवप्रकरस्यश्चुतिस्मरनि- 
भथामपि तथ।वसायचच । भतः दासस्य निस्येश्वरपरत्वे दास्यो. 
नित्वादिनिहेतुराश्नयानिद्धः । कर्येदवरपरत्तरे च पथक् शाख'रम्भ- 
वेफल्पम् । सांख्यादिमिरेव तथाविधन्क्चनिरूपण।दितिशङ्कपयामिदं 

` सूत्रं प्रवद्णने । शक्षतेन। दाब्दमिति । विव।द्।स्पदृप्र वाना रि$या धतरिक्तं 
: ब्रह्म न अद्रान्दे, न अशास्ञयोनि, न जगत्कारणभुत्यप्रनिपाचमिति 
यावत् । कुत. ) रश्ननेः। ्तरद्त्तिश्वुत्युक्तक्षतिधमकत्वात् । तथाच 
क रणश्चुनिः परामिमतपधरानाद्यविषया, तदङ्ग्तिधमेपरफारेण बोध- 
कल्वात्। आकाहा।द् चायुरत्यादिश्चुतिवदिति । अथवा तज्जगज्ञन्प- 
दिकारणं ब्रह्म चतनमचेतनं वा । चतनत्वे्पेि स्वयम्भूस्तदतिरिकतो 
वेति विदोपाकाह्कायां प्रव्ने । दैक्चननो शब्दमिति । जगत्कारणं ह्म 
ना पुरूष पत्र । कुतः । दक्षे: । देक्षणश्ुनिगोचरल्वाक् । मत पत्रक्ष- 
णात् तवृब्रह्म अशब्दं शब्दब्रह्मणो हिरण्यगमादतिरिक्तं च भवति, 
छुतगं पुरषान्नरभ्य इत्यथः । हिरयगर्म॑स्य वदमयस्वेन वेद गस- 
प्नच्रच्छब्दग्रह्मन्वमपि स्मयते पूतस्यादौ पराद्धंस्य क्रह्मो नाम बहा 
नभूत । फटपो यत्ना$भवद् ब्रह्मा शद्दब्रह्मति य विदुरिति भागध्रता- 
दिष्वित्ि । एवे द्विधा सूत्रं व्याख्याय, तदरक्षन बहुस्यामितिवाक्यं 
दचयित्वाः सर्मेकले तु सम्पाते ज्ञात्वा ते काठरूपकम् । अन्तर्डीनि- 
"विकारे च तत खजघरूतुप चकमे । तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं ततश्चापि मदा. 
-ममूद्' इति स्यति च द शैयिष्वाह् । नदीदेरीक्षणं .भघानादीनामचत- 
नानां सम्भवति । इश्चणध्यानचिन्तनादिशष्दषु चैतन्यस्य वि्ोष्य- 
त्वात् । शक्षणादिशब्दस्योपाधिद्नत्तिवाचकत्वेऽपि प्ररुनिखवातन््रवा- 
दविभिरपि प्रधने त्पूर्थिकायो इ्तेरनङ्गीकारा्चं । नापि जीवान, 
हक्ारिखष्ेः पूर्वं करगाभावेन तेषां चतन्यफटोपधानाभावात् । 
।चयगीक्षणदूविक। ख॒िमेहत्तस्वखेः' पश्च।दिनि वक्तुं शक्यम् । 
था सतीक्षणत् पूर्रेमपि वैनापत्या, सेव सौम्येदमग्र मासी 
कमेव द्वितीयमितीक्षणाञ्यवदितपूरेश्ुतयजुपपन्तः । ततश्चापि मः नभूदिति स्मूनितिरोधाञ्च । नच तत् पुथ्तमीचमिति वक्तु कपम् । सगकाले तु सम्पाते ज्ञात्वेति सगेसमकारीनक्ञानाव- 
मादिव्याि । तनः दाङ्करमतीयं सुत्रव्याश्वानं, मायां तु प्र 
ति नर्यादेतिश्चानव्यास्व्राने च दूषयित्वा ततः सा डून्धयोग- 
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योर्वेदाविर्ख सवं च साधयित्वा रजस्तमःसम्मिक्नतया मलिनं का- 
यैसत्वं परमेश्वरस्य नोपाधिः, किन्तु केषर निष्यक्हनेच्छानम्बादि- 
मत् सदैकङ्पं कारणसस्वमेव सस्योपायिः । न स्थानतोऽपि पर- 
स्योमयटिङमित्यागाभिष्त्रात् । ब्रह्मविष्णुमहेश्वरास्तु सृषटिस्थिति- 
संहाराथिकारिणः कायैसत्वाद्युपाधिका महदास्या सवान्तरेभ्वरा 
पव । तेषां च कार्योपाधित्वम् । शशुणेभयः क्षो$थमाणेऽयसखयो देषा 
विज्गिरे । पका मूर्तिख्रयो देवा प्रह्मविष्णुमदेश्वराः । सास्विको रा- 
जसश्चव तामसश्च त्रिधा महान्! इति मात्स्यादिभ्यः । षुखशचाख्यस- 
मटिम्टत्वं हि च्रिशुणात्मकरज्ज्वत् जिगुणाद्मकमेकमेव । सत्वा- 
दयंामेदेन श्रयाणां देवानां च शारीरं भवघ्येकःा पर्तिरिस्युच्यते हेरि. 
हरारमकरेहवत् । सत पव चैतत्सूष्मशरीराधारभृतं विरसं 
स्थ॒लश्चरीरमेकमेवेति त्रयाणामेव विषद्वरूपत्वसु पपद्यते । त्रयश्च दे. 
वादवेतनरूषा भिन्ना एव । अत पव त्रयाणामेकपिण्डनया वातपित्त 

कफवत परस्परस पेश्षततराद्  भन्योम्यमनुरक्तास्ते हान्योम्यमनुजी- 
विनः । भम्योत्यं प्रणताश्वैव रीरा परमेश्वरा ईति मत्स्याङिवा- 

कयमप्युपपन्नम् । पतेन त्रयाणां मेदा मेदावापि व्याख्यातो वेदितभ्यो। 
ननु तेष कार्यो पाधिकत्वेऽपे, त्रिधा कत्वाऽऽतनां दै साऽन्तया- 
भीहवरः स्थित शति स्दतेयोगिकायव्युदवह्टी कावतारत्वमेवा ऽस्तु, 
किमर्थं विष्ण्वादीनां चतनान्तरत्वं करप्यत इति चन्न । कामे प्रधानं 
पुरुषं चेव प्रविश्याशु महेष्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेशव- 
दः । प्रधानात् क्षाश्यमाणाच्च तथा पुंसः पुरातनत् । प्रदुरासीन्म- 
शदृ्ीजं प्रधानपुरुषात्मकम्' इत्यनेन, तथा विध्णुपुसणादिषु च 
पुरषान्तरम सह प्रात लतयान्यव परमरवरस्तदचुमयात्मक द्वचता. 

यङूपं महान्तं सृजजनीलखवगमात् । ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु खहेता प्र 

कृतौ खयः । प्रोच्यते काटयागेन पुनरेव समुद्धव' इति सारस्वादि 

यस्तेषामुत्पस्िखय सिद्धेश्च । अस्मिन् कूमवाश्ये ईश्वरप्रवेश्चो जीनरु- 

स्य शनेच्छाप्रयज्लतभ्यापनरूपः । क्षोमश्च गुणद्वारा योगश्चेकार्यम् । 
अयं च क्षोमसंयागत्रिशेषरद्ारा महतो हेतुः । पतं पुराणान्तरभ्योश्पि 
न तेषां साक्षादवतारत्वम । फिथच । मनुना यत् तत्कारणमभ्यक्तं 
गिल सदसदान्मफम् । तदिदखष्रः स पुरषो लोके ब्रह्मेति गीयत 
हत्यनेनाव्यकछ ब्रह्मकाय पि लोकिकव्रह्मत्वसुकस्वा, अपि नारा दते 
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पक्ता दव्यादिना योगेन तच्येत्र नासयणस्वमुक्तमनो नारायशणादष्य- 
तिरक्त पष परमेश्वर इति । नच नासयणादि शब्दानासुपाधिमात्रप- 
ररवमिति वाद्यम् । तथा सति लक्षणापत्तरिति । अनत पत्र विष्वा- 
दिदिवतायाः रष्णाधवतरिषु न पुरुषान्तरभवेराः श्रूयते, फलवान् वा 
भवतील्यतो $शावतारत्वमेव । सत ॒पएव भागवते ऋष्यादीन् प्रकृत्य 
स्मयते, “पने चां शकरा पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम । इन्द्रा रि- 
व्थाङ्लं लोकं खृडयन्ति युगे युगे" दति । अत्र कृष्णो विष्णुः स्वयं 
परमेश्वरः, तस्य पुत्रवत् साक्षाद इयथः । ऋष्यादीनामथांिवच- 
ना हिति । नेवं सति, मत्तः परतर नान्यत् किञिष््ालि धनञ्जये 
गीतावाक्यविरोध इति वाच्यम् । तथाविधवाकष्यानां व्यक्तपरत्वा- 
त् । दे्वरस्य चाग्यक्ततया व्यव्रहायेस्वामावात् । पतेनापि विष्ण्वा- 
दीनां परमे्वरत्वादिकं उक्तापेक्षया वोध्यम् । निदयत्वं चाऽऽभूतस- 
वं खानमर्तत्वं हि माप्यत इति स्सूनेबोध्यम् । अथवा, यो यो 
देवानां प्रयबुद्धयत स पत्र तद मवािनिशुतर्विष्णुदरेवताया ओत्पत्त- 
कब्रह्मारमभावान्मसः परतरं नास्तीस्यादिव चनोपपसिः । वक्ष्यति च।- 
ऽऽखायः, शाखदृ्टशचा तूपदेशो वामदे च्रवदिति । अत पएत्राजुगीताया, 
परं हि ब्रह्म कथितं य)गयुक्तेन तन्यति श्रीकृप्णवचनाद् मगवद्री- 
तायां ब्रह्मैव कायब्रह्मणा शीषृष्णनाहमिस्युपदिष्टमिति निणींतपर । 
किञ्च । अन्येषामपि ज्ञानिशां ब्रह्मभावऽपि विष्णावेव मुख्यता ब्र्म- 
श्पवान्मत्तः परतरं नास्तीति वचनमुक्तं, नान्यस्य । तस्य सर्वक्चानि- 
सुख्यत्वमुक्तं मोक्षधमे, 'अना्न्तं परं ब्रह्म न देवा नषेयो विवुः। 
पकस्तदधेद् मगवानू धाता नारायणा विभुः । नारायणाहिगण' इ- 

 स्यादिना । तथा रिवस्यापि मन्तः परतरं माप्तीति वचनं बोडग्यम् । 
; किञ्च । योगयुक्ता ये जीवाः पूषपूदेषु सर्गेषु करणवरगेण सह च सा- 
युज्यसुक्तत्ा परमेद्वरतां गतास्ते वासुदेवभ्यूटे ऽन्तम॑वन्ति । तत्र ज 
| ध्यूह पक पत्र वासुदेवो निव्येश्वर इतरे तदेश वासुदेवाः । तथा 
 सङ्धषणपरद्यम्नोऽनिरुड।ख्यथ्यूदरूपिणो विभूतिगणाः पवेकति्धाः । 
(त.पते यथायोग्यं म्हद्ादिविराडन्तर्पेण ब्रह्मविष्णु्दरूयेण चा. 
[शावनाराः परमेदवरस्य भवन्ति । अ गच्छन्ति यथाकालं गुरोः सन्दे- 
[शकारिण इति मोक्षधर्मौत् । तथाच ये हरिहरादयः परमेश्वरको- 
(भ्त, मत्तः पश्नरं नास्तीति षचनमुपपद्यत पत्र । यथपि तेषां ज- 
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गदूष्यापारवजेमे दवय तथापि परमेदवरात्मकनया सवैसषटन्वम्या- 
धारत्वाद्युपदेशोऽपि तेषु युज्यत पव । नयु यदत्र तदा गीनादिषु 
विष्ण्वादह् वतेशतरयमेव कुन उक्त, न परमश्वरस्तदे भ्व्य प्रेतिचेश्न । 
प्व सततयुक्ता ये मक्ताल्व ण्युपाखते । ये चाव्यक्षरमव्यक्तं तेषां 
कं यागवित्तमा' इनि प्रश्नप्रातिवचनाभ्यां विष्णुङधेवाद् भेदेन परमेश्वर. 
कथनात् । अनादिमत् पर घ्र न सत्तन्रासवुख्यत हत्यादिनाच 
परमेश्वरस्य दवरया दिकथनात् । ये त्वीह्वरस्यान्तयोम्पतिरिकविध- 
यापि योगिनामिव कीटाश्चरीरमिच्छन्ति, तेषां मते, न तस्य काम 
छरणं च विद्यते, अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः, अक्षरात् परतः पर ईत्या- 
दिथतीनाम, अद्ध गवदेव हि तल्पधानत्वादिद्यागामिसूत्रस्य च धि- 
रोधः । काय शरीरम । करणं चुद्धयादि । बुद्धखयादिना दि शरीरं प्रयेन 
नि । 'अद्रागीरः दारेषु सवषु निवसवय साविति, देष्टदयखितो निष्यः 
सवैरेहविवर्जित' हति भास्तारिष्वीश्वरस्य देहद्धयप्रतिषेधान् । अनो 
विष्णवादिदेवानामेव खित्यादिलक्षणस्यथिकाररालनाय मर्स्वा- 
या लीलावताराः । ते च परब्रह्मणः प्ररृ्टशक्रितया अविशाघधनारतयाः 
वा परमेश्वरत्वनापास्या इनि । तथच श्वुतिः। यन्मनसा न मनुते 
यनाहूमंनो मतम् । तदेव ब्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदमुग्सते। यस्या- 
मनं तस्थ मनं मते यघ्यनवेद्सः। अविज्ञातं विजानतां विक्षातम- 

विजानतामिनि । नन्वेवं परब्रह्मणः सकाशाद् विष्णवादिदेवानां मि. 
न्षत्वे विष्णुशिवप्रफरणास्यानि सृष्चादिवाक्षयानि ब्रह्मनिरूपणे खा. 
घनतया विचारफैः किमिव्युपन्यस्यन्त इति चेत् । तयोरश्वरकोि. 
तया परमेद्वरेण सह व्यवहारसाम्यादिति गृहाण । अन पव, ¶्रया- 

णमेकभावानां यो न पश्यति वे भिदामिद्छदिभिद्याणामेव देवनः 
स्वामाविकब्रह्मामभाषसाम्यात् सषांपनिषत्छु त पक्रोपासनाथं ज~ 
हमत योपदिश्यन्त ¶ति । परब्रह्मणश्च खतो नामरूपाद्यमावः। न स- 
न्ति यन्र सर्वत्रानामजत्यादिकटपनाः । सलामात्रात्मके हेये शाना. 

व्मन्यात्मनः परे । नापरूपे न यस्यैको यो $स्तित्वेनो पलश्यत' श्या 
रुपविष्णुपुराणादिवाक पात् । आन्मनः पर इति जीष्रदतिरिक्ते । 
अनतः परब्रह्मणो नामरूपद्यमावान्मुख्यविकारयाहरहरयोनामङूपा- 
रेयाप्रत्र शाखेपु प्रायद्यो व्यपदेशः । सतत एत्र वेष्णकाः शेषाश्च वि- 
ष्एदाद्यतिरिक्तं परमदवरमविद्कासो ब्रह्मीमांसाश्चासरं विष्ण्वादि- 
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पथ्या ्याचक्षाणा भविेकिन पवेति मन्तव्यम् । प्व प- 

 ओभरूत्यां सद्धुपतः प्रदर्चितः शाल्नाथे हृतः परं भरपञ्च्यतं 
` श्याह । 

तकष्यचिचारस्मगीयमेच । संदरेवं सोभ्येदमग्र आासीदित्य- 

निङूपिताया आदिसृष्टः पर्य केवलं ब्रह्मैव, नान्यददिष्यस्याधस्य 

क्षाधने तद्भिमतावभागलक्चषणाद्वेत्या ऽचान्तरसष्िपाद्कान्विषय- 

रभ्युत्पादनन तदानीं तदमिमतप्रकारेण प्रधानादिसमन्वयस्याश- 

क्यवस्ः तया जीवादप्स्याप्यभावन प्रथमव्याख्यानगनपूचपक्षस्य- 
वासरङ्कगनत्वेन तदपाकरणाय सूप्रदत्तवंक्तुमशक्यत्वात् । नाय 
व्याख्थानंतुनवु्रम् । सांख्ययोगयोः सवाशन शुत्यविसद्धत्वाप- 
पादनं सरसङ्कतमेव । 'यक्षपादरप्रणीते च काणादे साख्ययोगय।ः। 
व्याच्यः शनिविरुद्धोऽाः श्चत्येकशरणेकमिः । जेमिनीये च वयास 

विराधाऽस्ति कश्चन' इति पराशरोपपुराणीयवाकष्यवचिराधात । नच 

योऽक्षयुपगमवादत्येनोन्छो नित्यश्वरदू्रणादिः स पत्र त्याञ्यारस्त्क- 

ति वाच्यम् । तवु\„ उइध्याय्यां तस्याभ्युपगप्रवावृत्वगमक्रानुषल- 
म्मात् । निस्यानित्यवस्तुवि्कम्यनिरिक्ताश(न्तर$पि तथात्वात् । 
कालः स्वभावा नियनियदच्छाः भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्य- 
मिति श्ुत्या तथा निश्चयात् । एवं योगभप दष्टव्यम । जावात्मक्ञन- 

मातेण मोक्षाङ्खाकारस्यापि तथात्वात् । येऽन्य$रबिन्दाक्ष [ विभुक्त- 
मानिनस्त्वय्यस्त मावान् विद्युद्धवुद्धयः । आरुह्य च्छ्रा परं पदं 
तनः पतन्त्यधाऽनाहतयुप्मदङ्घ्नयः इति श्री भागवन विविक्तजी वास- 
ानादिमुकतमानिनां कातकथनेन तथा निश्चयादिति। तथा परप्रण्क- 
स्प श्हविष्णुमहेश्वरातिरिक्तस्य कारणसत्वोपाधिकत्वस्कापनम- 
.प्यसङ्तनमम् । शिवतस्वविवेकस्यापितस्यङ्कः(रत्राच्यस्य गुणसा- 
मथो पाधिकस्य सचदवरस्येत्र कारणासतत्रोप्माधकस्यापि निरुपा- 
िकपरमेभ्वरपतिनिधित्वेनेव ब्रह्मोपनिषन्नुसिहतापनीयमेत्रायणी 
याथवरिखासु सिद्धत्वात् । इदं था तथा प्रहस्वाख्य वाद् निपुण- 
तरमुपपादितमित्ि नेह प्रपञ्च्यते । नच निरुपाधिकस्य निराकार 
त्व दादु्म् । आनन्द रूप्मरष्हतं यद्धिमातीति मुण्डके, अकारं ब्रह्माणं 
तामा उकार विष्णु हरये मकारं र्द $रूमधभ्ये उण्कारे सर्वहमर 

वद् शान्तेःम।नन्द्।इ्रुतङ्प प्रपाक षोडशान्त (ति तापनीये, भ- 
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नन्द मात्रकरपादमुखोद रादि रिति पञ्चरात्रस्मुतो, अथवा परमात्मा 
परम्रानन्दविग्रहमिति योगियाक्ञवर्कपस्मुनी चानन्द्ाकारस्यैव सिद्ध 
त्वान् । नच, न तस्य काय करणे च विध्यत द्यस्य विरोधः । तस्थ 

स्संम्बन्धि यत् तत् काये जन्यं न, किन्त्वजन्यमेव । किञ्च, तस्येति 
षष्ठ्या भदो निरूप्यते । तथाच जीवषत् सरू पातिरिक्तं श्ानाक्रया- 
दिषु फरर्णमिन्द्रियादिकं च तस्य नास्ति । अथवा नित्यत्वादाका- 
रभ्य तद्धेतुभूतं करणं किया, सापि नास्ति । अत पतव, न तत्सम 
दत्यादीति तद थौत् । पतेनेव अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र दयस्थाप्यधि- 
रोधः सिद्धः । नाप्यरूपवत्सूजस्य विरोधः । तत्रापि रूप्यते भिङ- 
प्यते व्यवद्ियत इति रूपं सवेव्यषहारविषयत्वं तदयुक्तं रपवद्विदव- 
म । ब्रह्मतु तदिलक्षणम् । यद्वा रूप्यते उयवहियतेऽनेनेनि कप 
करच॑र्णादि तद्वन् तदुक्त ब्रह्मं न, किन्त तद्विलक्षणम् । करदैरपि 
्रह्मामेदादुपरूपं ब्रह्मैव, नतु रूपवदिति । ननु कुन पनवृषगम्यत 
इत्याकीद्यां तद्धिनिगंमकं सुत्ररत्रेणाह । तस्प्रधानत्वादिति । स- 
षां वेक्रान्तान॑ां प्राधान्यन ब्रह्मपरतिषादकत्वात । तथाच ब्रह्मप्रकरणे 
निरूपित आकारो ब्रह्माभिन्न प्वति। नचा ऽ$कारनिरूपकाणां ब्रह्म- 
परिचायनायंत्वात तेषां ब्रह्मभिन्नकयदयाकारनिरूपकत्वे$पि न प्राधा- 
स्येन ब्रह्मपतिपादकत्वप्रतिरोध ईति श्यम् । स थथा सिन्धवधघनो- 
ऽनन्तरोऽब्राह्यः रत्रा रसघन पतं षा भरे अयमात्मा$नन्वसेऽवा- 
हयः छृत्लञः प्रज्ञानघन पवेतिश्चुतो बाह्या$यन्तरभेद् रादिल्ववबोधने 
ज्ञानाकारत्वस्येव सिद्धत्वात् । आकोारभूनकरादिरादिलयेन के 
वलक्ञानात्मकनायां बाह्यायन्तरत्वरादिव्यन तन्निषेधाजुपपन्ेः। 
अङृत्ल्ादिप्रतीतिरादिल्येन कत्लघनपष्र योर्वयभ्यो पत्तेश्च । अतः 
कवलसश्चिदानन्दात्मकब्रह्माभिन्नकरचरणाधाकारङ्गाकारे न कः 
स्यापि विरो; । यत् पुनस्तखवकारादिश्चुल्या परमश्वरस्य साक्षा- 
वुप।स्यत्वामाव उक्तः। स तु तामेष श्यति विरुणद्धि । पूर्रद्धं मनः- 
प्रृत्तिरदितं तत्पररकं यदुक्तं, तदव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं प्रेयर्वेना- 
नुभूयमानं जीवार्मरूपं न विदि । यत् प्रेरकं तत् किमित आह् । 
यदिदं साश्वदानन्बाकारमुपासते वैदिकोपासका इति तत्राथौत् । 
अनुप।स्यस्वे$भिप्रते तु ि्तीयेदङ्कारं न वदेष्ैव । नेद यदुपासत ह. 
त्यतावत्ैव चारिताथ्योत्। यस्यामलं तस्य मतमिलत्रापि, यमेष इ 
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शते तेन लभ्वस्तस्यैष अत्मा विद्णुते तैन शवामिति वरणहेतुकतचु- 
विवरणस्य शुत्यन्तरे भावणादू वरणामवे यस्यामतमविदितं तस्य 
मतं, यस्व पुनस्तद् मावेऽपि मतं स न वेदेति । यद्वा, अनिरकतशरुतौ 
बरह्मणो वाक्यपरिच्छेयत्ववारणाद् यस्यामतमनिरुक्तत्वात् सम्यक्तया 
भक्षातं तल्य मतम् । यश्य पुनस्तद्धिपरीतं स न वेदेति । अविष्ातं 
करचरणादिविशिष्टतया जानतां, विष्ठातं वद्मिन्नतया जानताभिष्य- 
थौदिति । अतो न परग्रह्मणो$नु पास्यत्व हेयत्वादिकं युक्तम् । यदापि 
परब्रह्मणः स्वतो नामाधमावसाघनाय विष्णुपुराणादिवाक्यमुप- 
न्यस्तं, तत्रापि करपनापद्ात् काट्पनिकनामाङिनिदृसिरेवामिषरेता, 
च यावज्ञामादिनिडृत्तिः । श>तत्सदिति निरर्थो ब्रह्मणस्िविधः 
स्मरतः । उज्कारं प्रलय स्वधाम्नो ब्रह्मणः साश्चाद्धाचकः परमात्मनः। 
तस्य वाचकः प्रणव इति गीताभ्रीमागवतपातञ्जलसूज्राणां बि- 
रोधात् । लाचकल्येव नामत्वाव् । पवं सिदध सदादिनामकत्वे, 
“नारायणः शिवो विष्णुः शङ्करः परमेदवरः । पतैस्तु नामभिभरह्म परं 
भोक्त सनातनम' इतिवारादपुराणकाक्यात, 'कृषिभूवाचकः शद्धो 
णच निदैतिवाच्कः। तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्या इत्यभिधीयत शत्या 
'दभुतिभ्यश्च नामाम्तरस्वाकारेऽप्यदोषात् । भनादिमस्परं श्चेति 
« लिक्ितगीनवाक्याप्रिमगीतावाक्व पव सवेतःपाणिषपदान्तमि- 
स्यादेना परमेश्वरङपस्याप्युक्तत्वेन तध्याध्यङ्गी कार्यत्वात् । हयं ध्र 
सतुत्ेव तस्य कथनेनोपासनागन्धस्याप्यमावात् । अतो नामरूपे न 
यस्यति द्विनीयवाक्येऽपि कारपनिकनामाचमा एवान्य इति पर- 
भेश्वरस्यर लीराविग्रहाङ्गीकरि होषामावाम्मत्यदीनां परमभ्वरली - 
रावतारत्वे$पि न दोषः । द्वितीयस्कन्पे, लीलावतारान् पुरुषस्य 
भन्न इति प्रतिय ब्रह्मणा मत्स्यादीनां कथनात् । नेते चांशकलाः 
पस इति प्रथमस्कन्धविरोधः । तेषामेव द्धिश्नत्वात् । त्व बुपगतनिव्य- 
कायेवासुदेवषन्नामङूपादिसाम्येऽपि मेदस्योपक्रमो पसहाराभ्यां य- 
धायथमवगन्तुं शाकयत्वात् । गीतायां भीमागषत ख विभूतिमध्ये 
वासुदेषस्य गणनाश्च । यप्पुनः, 'कभ्णस्तु भगवान् ख्यामत्यतरद्लयं 
पदस्य पुतषत् स्ताल्लाव् परमेश्वराः । ऋभ्यादीनामरां शिवयनादू 
द्युक्तम् । तदण्यसङ्गतम् । भूमारदारकं भ्म रोषूक्त। तददितवेन 
धुमसिं श्रोक्ता ब्रह्माण्डा्मकपुरूपतान्नमवारणाय तुखददाकतिपूवकषं 

२१ 
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खयं मगवस्वविधानस्याबोधात् । कप्णमेनमषेहि त्वमारमानमलि- 
लात्मनामिति, चसुेवगरहे साक्षाद् भगवान् पुरषः पर दयादिः 
क्यानामप्यवि चारश्च । गीतायां तु पर ब्रह्म परं धाम पतितं परमं 
भवान् । पुरषं दाशधतं दिव्यमादिदेवमजं षिभुम । आहुरत्वाप्र ऋ- 
धयः सं दे वर्विनाश्दस्तथा । असितो देवलो व्यासः खयं चैव प्रवी- 
पिम ` इति वाक्यमपि प्रायो नावलोकितं, येन, मत्तः परतरमितिवा- 
कयस्य वामदेववच्छखदष्ट्चा ज्ञानिमुख्यवाकयत्येन गतिश्िन्तिता । 
महि परब्रह्मत्वव्रक्तार क्षयः सवं घरान्ता येनैवं गगवदुक्ते गौणी 
इतति ब्रह्मद्टि च नावगच्छन्ति । तथा $उयक्तपरत्वन गतिरप्यसङ्तै- 
क । अत्यक्तस्यक्षरत्वेन भगवद्ामतयैष सिद्धा मगवनस्तताऽपि प- 
'शत्वात । नच व्यवहायैत्वान्नेश्वरत्वमिति युक्तम् । तस्य सुत्रन्यास्यान 
पवो पपादिनत्वात् । यदपि मोक्षधमेवाक्येन नारायणाद्धश्नत्वं षर- 
मेश्वरभ्योक्तं, तत्र तु नारायणपदं यौगिकमेव । धातृपद विदामितत्वा- 
त् ।नतुरूढम्। अतो यत्न नारायणपष्ेन परमेश्वर उच्यत तत्र ङ- 
दयेधोच्यते । यथा महोपनिषषि । तत्र येको ह वै नारायण आसीन्न 
ब्रह्मा न ईंदवानो नापो नाग्नीषोमाविल्यादिना ब्रह्मारि सवोनषधेऽपाम- 
पि निषेधात् । सर पकाकी भर पवेत्यनेन पुरुषाक्नारप्योक्ततया निरा- 
कारःवस्यापि वारणात् । तस्य ध्यानान्तखश्य यत्र स्तोममुच्यते, त- 
स्मिन् पुरुषाश्चतुरं शा $जायन्तेका कन्येति प्रस्तुलय, द् न्द्रियाणि मन 
एकादा तजो दादकाभषङ्कारख्रयोद शः प्राणाश्चतुरेश आत्मा पञ्च- 
दशी बुद्धिरिति तेषां श्चरूपकथने तेजःपदेन महन्तस्वस्य -गणितत्वा- 
व । ‹ विश्वमातगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः । खतज लाऽपिव 
सी वमात्मग्रख।पनं तम ` हति पुराणो तस्य तेजोरूपत्वविगमवव् । 
अनो यणििञ्चिदेकदेशामाटम्ब्य सकटदासख्दिष्टावनं न सतां माग 
इति. बोध्यम । पतं 0िवरूपेऽपि ज्ञेयम् । ' यदेकमध्यक्तमनन्तरूपं धि- 
श्वे पुराणं तमसः परस्तात् । तद्वत तवु सल्यमाहुत्तदव ब्रह्म परमं 

कश्वीनामिनि श्चनेरनन्तरूपः परमेदवरः कदाचिच्छिवाकारेणेव सं 
जगत कर तीति) अतो विचारकायां विष्णुशिवेप्रकरणाोयवाक्यलि- 
खनमस्मवुक्तामिप्रायेण, न तु त्ववुक्तेनेति गहाण । एतावान् परं वि- 
शेषो यन्दृलि्टतापनीये, अनु पनीतच्तरेकमेकेनो पनीतेन तत्सममिलया- 
दिना गृद्यतानप्रखयतिस्द्रजापङायवेषिर छिलपयाविप्यन्तमुक्तवा 
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एवं चिद्रूपस्य करणतानिरूप्णेन वेदान्तानां ब्रह्मपरत्वं 
निष्पितम् ॥ १० ॥ . 

अनतः परमानन्वम्पस्य कारशत्वोपपादनेन तव्राक्यानं . 
` अद्यपरत्वमुपपाग्रते, आनन्दमयादष्टमिः घते: + तत्र तेत्तिरीय. 
दाखायां ब्रह्मभरगुप्रपाठकद्रयेन । 

अधरद्धिरःचिशखवाघ्यात्रिणतप्रेकमेकेन मन्राजज(पकेन तत्समनिति, 
नरमिहमन्क्रराजजापके उत्कपविभधान्तिकोधनात् तद्धिधावेद्यङूप.प- 
वोत्कपविश्रान्तिः। पतद्पि प्रदस्तख्यवाददे वावगन्तव्यमिति द्िश्-। 
अतः परं प्रृुतमनुमरामः। 

द्षवयधिकरणाप्र पोजनमाहुः # चवमिद्यादि # वेदाम्तवाक्ये- 
ष्वऽयवहायेत्व। दिना बोधितस्य चिद्रूपस्य कारणताखङ्नेन सर्वे 
धां वेदान्तानां कायेद्वारा ब्रह्मस्ररूपनिरूप्रकत्वाद् ब्रह्मक्वरतं ब्रह्म- 
णि तपत्पर्येण सम्रन्वितत्वं निङ्पितपर् । तथाचेद् मधिह्करणप्रयो- 
ज नमिल्येः॥ 

इति चतुथाधिक्ररणम । 

नर्वीक्षसयधिकरणे सवेषां वेदान्तानां ̀  ब्रह्मपरत्वं सिद्धमेके- 
ध्य्रिभाभ्िकिरणप्य कि प्रयोजनमि न्याकाङ्खायां तद्वदन्वस्तकवतास्य, 
न्ति # अतः परमित्यादि# । # तद्वाकयानाभिति,# आनन्द 
प्रतियादकत्राक्यानाम् । तथाच लक्षणगताब्याप्स्यादि दोषपरिहा- 
दरयेदमधिक्षरणम् । अत्रापि सामान्यविश्चेषभावगर्भो$व्रसर प् 
वाधिकरणासङ्गतिरित्यथेः ।: तात्रि कानील्याकाट्ायां ` विषयवाकया- 
नां वहुट्यदःक्ररमेवर प्रवशयसिि # तत्रेत्यादि + । आ- 
नन्दकाये प्रतिपान इति शेष्रः ।, तानि विषयवक्यानीव्यथः । नन्वरेतह ये ब्रह्मणः कार्मुर्यते ।. सलयह्ानानन्तलक्षयाकं ब्रह्म परस्तुत्य 
तस्मादा पतस्मादरार्मन साकाशाः. सभून द्यादिना क! यंक्रथत्।तै ।, तथाभ्रिमेभ्पि, यतोवा एमानीति, ब्रह्म लक्षयित्वा, आनन्दादेव ख- द्विमानिःमूतंनीद्यादिना ब्रह्मम एव निभ्कषोचचानादकायं सन्वह 
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तत्रानन्दमय इति मयट्परययान्तश्याब्रह्मत्रेनाजगत्कतृ तव 
अह्यपरपाठकस्यातब्रह्मपरत्वं स्यादिति तन्निराकरशायेमानन्दम- 
यापिकरणम् । षडिन्द्ियस्वरूपद यानन्दमेदेन।नन्दस्याषएविष- 
त्वादष्टमूत्राशि । 

ननु कथं सन्देहः, कथं वास्पाग्रहमत्वे भरपाठकापङ्गतिरिति। 
उष्यते । ब्रह्मविदे; परभाप्नि प्रतिङ्ञाय हेयधि कारणत्वायान- 
न्ददिमपष्रश्य जहत्परिहाराय सवंक्ठानन्दरूपं फलमुपषाच 
तभिरूपणार्थं सर्वोऽपि भपाठक आ।रण्यः । तत्र साधनक्षेषन्र- 
ह्मणो बाक्यदिब निःपन्दिर्धपतीतेः फलस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपाद 
नीयम् । 

धथ म मविष्यतीति व्यर्थो$धिकरणारम्भ इत्यत अहुः # तज्रानन्द् - 
मय इत्यादि # । # तत्रेति # ब्रह्मप्रपाटके । #मयरधष्यवाम्तस्येतिक 
भयट्पष्ययाम्नप्रतिपाद्यस्य । तथाखानम्दङूपेणात्र जगत्कतैत्वस्थ ध. 
तिषिपादयिषितस्वान्मष्ये च सम्दिग्धशददनिवेशाते तलिद्स्यवमयः 
भार्म इर्यः । नम्वानम्द रूपेणेवात्र कारणताप्रतिपिपादपिषितेह्यत् 
कि गमकमिल्याकाङ्कायामधिकरणसूत्रसङ्कन्येव गम्रिकेल्याशायेनाहुः । 
क वदधिल्याहि # षडिशिद्ियास्मपसमारममि्िं लोके का क्रिथते। 
ब्रह्मणि स्वि्दियायमाषाकानन्देमैव सायं क्रियत इति तचदारजक 
आनम्द् पठेन्यानन्दस्येषाषएविध्रवात् तावनिि सुत्राणीति क्क तथे- 
व्यैः । एवमथिक्षरणारम्मे साधिते अगम्य मयस्यान्रह्मसेनारि प्रया 
उकफस्य ब्रह्मपरत्वं जन्वान पकदेशी चोदयति क्नु कथमित्याह । 
पवं प्रमे सम्देहादिकःं स्युत्पादयग्ति । # उच्यते # । > ब्रह्मविद् 
इत्यादि * ब्रह्मविश्ाभोति वरमिति वाक्ये ब्रह्मविदः पराति धरिः 
ह्ञायेतद(क्यविवरणभूतायामूचि आनन्दस्य कारगास्ववोधनाय 
सत्थं हा नमनम्तं ब्रह्म यो वेदेति टश्चणवाक्याकशेयाशस्य साधने. 

` स्वेन तदपेक्षया फलस्यःत्हष्त्वात् फलटमूतमानम्दांदं तत्राधकेहव 
कारणस्य प्रङत्यदे लोके जडस्वद शनात् तद्विलक्षणस्वमानन्दि बोध 
पितुं तश्य जङत्वपरिहाराय विपशिवृ्ह्मपदाभ्यां सथश्नन्द् दप क- 
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. तघाब्रह्माज्नमयादिठुरयव्रचनात् पुखबा चकरशष्दानामेत्र ब- 

-वमाख्च सन्देहः । भ्र।नन्दांशस्यव कारणत्वेन ब्रह्मलपरतिषाद- 
नाधेतवाद तदभाषे भपाठकेयर्थ्यं च । 

कलस्य नेकय्यप्रतिपादनायास्मपदपरोगेश फलरूपश ज- 
गस्कारणाता मुक्त्वा तस्ये मध्ये सर्वान्तरत्वहुपपादितम् । त- 
स्पाद् वा एतस्मादिह्लानमयादन्याऽन्तर भ्रात्पाऽऽनन्दपष इति । 
भन्ते घ, एतमानन्दमयमातमानमुपसक्रामतीति । भ्रादिमध्यरूपे 
अनूय फल्षतयेनापपादितम् । तज्जिरूपकस्यापि ततुल्यफलसतं ब- 
समन्नमयादीनामपि ब्रह्मत्वेनापासन मुक्तम् । 

लम ऋगुचरार, सोऽदनुते स्थान कामान् सहेस्यनेनोपपाथ तश्य 
सवक्ञानन्दसङ्पस्य कलस्य निरूपणा सर्वोभ्पे प्रपाटक आरण्धः। 
शिं साधनशोधस्य हेयत्रह्मणो लक्षणवाकयदेतर निःसन्दिग्धं ख- 
{शूावगमात् कलस्य ब्रह्मस्वं प्रनिपाहनीयम् । प्रतिक्षात्राकये परपदात् 
, “व जगुलरा्धेन विवरणे मिक्नविमनेर्भिश्पदवथनयोश्च कथनेन 
शरपदाथानिश्चयाद् ऋरभ्याख्यानङ्पे प्रपाठके $वदयं कारशास्वादिना 
भरह्मत्वमुपपादनीयमिस्यथंः । धवं प्रपाटका्थमुकस्वा सन्दे दवीजमाहुः 
१ सक्ाब्रहयेष्याहि # । + ` अब्रह्मान्नमयाकीति + अब्रह्मङ्पं यदनम- 
धादीस्वथेः"। पश्च सन्देहमुपपाच प्रपाठकासङ्गतिमुपपादयम्ति # अ।- 
भन्दा शस्यैवेत्यादि # सरेख सस्येति, स रेक्षत लोकानुखजां इत्या. 
दिशस्यन्तरे सच्खिश्शयोः कारणत्वस्य धरनिपाितस्वेन तरसदखरि- 
सस्वानम्द्शस्थापि तचास्वेन तस्याम्यत् कारणन्वाकथनात् तद्भावे 
ऋिनुस्रारिलक्षणस्वाष्यापकत्वप्रसक्तेरत्र मनस्येव कारणस्वेन च 
हत्वप्रतिपाद नात्वा तदमाशे तदधैयथ्यमिल्येवमसङ्गतिरिष्यथेः । 
| ननु कारणतावाकये तस्माद्वा पनस्मादारमन हत्यारमपकाद्ा- 
ग था इदमेक पवस्याद्ाविवाज्रापि चिदेशकारणताप्रतिपाश्नस्व 
म्मव्रवुकिकरश्रात् कथमत्रानन्दाहाकारणताध्रतिकवाग्मविभिगयने- 
पकाय मारवकोक्ितास्वये वैदर्नस्तदिनिगमक्षयुक्तिमाहुः # 
[सरेत्यादि +" यथा मरयजस्याभीषटत्वे $पि दृरन्वाक् तद्धन 
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तत्र पूप्रपप्तेऽन्नपयादेरिवानन्दमयरस्यापि न ब्रह्मत्वम् । भ्र 
न्न" यादितुरथवब चनात् तथैव फलसिद्धरिति । एवं परपतेऽभि- 
ध। यते । 

आनन्द्मयोऽम्यासात् ॥ ११ ॥ 

आनन्दमयः परमात्मा, नान्नपयादिवव् पदाथान्तरम् । 
ङुनः । अभ्यामात् । अभ्यस्यते पुनः पुनः की्य॑त इयभ्यासः। 
तस्मात् । अभ्यासस्य भेदकं पूरतन्तसिदधप् । 

रूपपरदन्तनथ। माभूदिति तवेयै फलस्य नेकट्यश्रतिपादनायत्मप- 
दप्रयागेण तहृनत्णद् शवां सान्नहितपरामर्थात् फलक्पण जगत्कार- 
णनामुक्त्वा तस्थेवानन्कृस्य मध्ये सवौन्तरत्वफलत्वमन्ते कठत्वं 
चानन्द मयपद्भ्यामुक्तम । तेनादिमध्यावसानेषु फारणत्वसव॑न्त- 
रत्वफलत्वानि नेव साधितानि । तथान्नमयादनां ब्रह्मन्वेनोपासन- 
कथनात् तान्तरत्वनिरूपकाणां यदा त्ततुरपं फलत्व, तद् $ऽन- 
न्दमयस्य सवान्तरस्य फकत्वं फ वाच्यमित्याच्येन फलत्वतेव 
दइदीरृनम् । तथाच यदि केवलमत्मपदमेव कारणताप्रतिपादक- 
वाक्ये स्यात् तद्। त्ववुक्तं स्यादपि । न त्विह तथा । किन्तु तदे. 
तत्पदसमभिव्याहनम् । तथा सत्यात्मषरं नेकस्यमेव बोधयनि, नतु 
तेन ङ्पेण कारणनाम । सा च प्रतिपिपादयिषिते प्य॑वस्यतीति स- 
म्पूणेवाक्षयवि चारक व मीयते । अतः पूर्ोक्ताः फलत्वादय पतिः 
निगमकयुक्तिङपा इत्यथे: । पवं विनिगमकबोधनेन परोक्तं प्रतिक्षिप्य 
परजने पूवेपक्षमाहुः # तज्ञेत्यादि # । # तदेति # वह्मत्वेनोषास- 
नेनेव । सूत्र ग्याकुवैते # अभिधीयत इत्यादि # । ननु देतुना सा- 
ध्यसिद्धिऽ्यार्तिनश्चये सति मत्रि । प्रते चाऽथाससेन परम।- 
त्मवेधकत्तेन उयाप्त्यमावादसिखोऽयं देतुरिप्यत आहुः #भञ्पास- 
सय्यद # पूतेनन्त्े हि, समिधो यजति, तनून गनं यजति, इडो यज्ञ- 
ति, बर्दियजनि. स्वाह" कारं यजतीति पञ्चर्तवो यजत्वाद्क्षी मीमां. 



१ अध्याये १ पादः। १६७ 

यथा पूर्वतन्त्रे शब्दान्तराम्यापतपर्यागुणपमक्रियानामपे- 
यानां पण्णा क्ममेदकलसमेवमेवामन्दभयस्पाप्यभ्पासात् पूष 
लक्षण्यम् । अताऽतुर्यत्वाद् ब्रह्मत्वम् । एवमभ्पासः श्रुयते । 

को हिवान्यात् कः प्राण्यात, यदेष आकाश्च आनन्दो न स्वाः 
तू । एष हचेतरानन्दयाती यथतोऽभ्१सः स्तुला । 

( सिनं, किमव ननूनपदारिषु चतुषु पवेथागान्तरविधानपिनि । तत्र 
प्पक्षिणा धचात्वथप्रत्यामज्ञानादिडादिगभाविधानाये समिद्यगनु- 
वदे $ङुाद्ते सिद्धान्तनम् । मदाभदसाधारण्या याजन्नुया याग 

मात्रप्रत्यभिज्ञनिन श्चुनेयो गान्तरपक्ेऽपि तुस्यत्वादृ गर्णावधानपक्षऽपि 
चतुतिद्धितयोरमावन दवतायास्लृती याया अनावेन द्रव्यस्यचव- 
क्तुम शकयत्वाद् द्वितीयया चब्मिहोत्रं जुहोतीत्यादिवत् तषां 
कप्रनामत्वनिश्चयात् पक्ान्नरसममिष्याष्टतेन यजतिना यगान्त- 
रभव बोध्येत इति । तथाच यत्र यत्र वाक्ये पदान्तरक्षमभि- 
ष्याहनस्य यस्य पत्स्यभ्यासस्तत्र तत्र तस्य पदस्य पवं- 
स्म।द्थान्तरगमकत्वमति व्याप्तः पवस्मादथन्तरत्वन परमा 
व्पसाधनान्नसिद्धो हेतुरिन्यथैः। नन्वञ्यासस्य भेद कत्वमात्रं सि- 
खम् । तस्थ कलमितरमेदः सोऽत्र शब्दान्तरदेव सिखो वाश््यान्तर- 
सिखमसज्िहितमभ्यासं खलाभाय नपेक्षते। तथा सनि कथं तेन प- 

रमर्मावगतिरिव्यत आहुः # यथेत्यादि # तथाव शाद्य।न्तरण सि- 
डेऽपि मेदवैलक्षण्यमभ््यासः साधयति । सिद्धासन वैटक्षण्यादश्नम- 
सपादि$य दयानन्द मयस्यातुस्यत्वं सिद्धयति । तेन ब्रह्मास्मावगतिरित्थ- 

थैः । तन्धञ्यासस्यान्नमयादिवाक्येभ्वपि दशनाद त्रैव कथं वेखश्चण्य- 
साधकत्यमित्यत आहुः # पवमभ्यास इत्याहि # अयमथः । पूरवानु- 
वाकप्वन्नादीनां प्रशंसामुक्त्वापि, को हावान्यादितिवाक्ये किशबद्- 
रन पूवोक्तं सवै पराभरदयते । तेन तदश्नादिकं प्रति ठ्यतिरकमुखेना- 
नन्दस्थेव हेतुता श्राव्यते । तेनान्नादीनामपि यत्लक्षाये समर्धय 

तस्यानन्दसापेक्षता बोध्यत शति सर्वापजीष्यत्येन स्तुत्या सवना 



१६८ पमकाश्रे अणुभाष्पे । 

मयदर्थलपङृतिस्तु वरणा । पुनर्वचनेनार्पापेन वाहाद् 
भेदे साधिते ब्रह्मसम् । न तु द्रप्सः । उत्तरस्य साधक. 
त्राव । तस्माद् अनन्द्मपं ब्रहमव | | 

१नम्दो ऽतो $$षस्यत इति स्ताषकःकेन वैलक्षरयसाधकर्वमिष्ययैः। 
ननु तावका$चासस्य पूर्वेष्वपि सस्वाद् वैलक्षण्यस्य तेप्दरि सिद्व 
लक्षण्यं नानम्द् भयस्य परमात्मत्वनिणायकशम । लिङ्खेन सिद्धयतस्तस्य 
भवट्शन्यपेक्षया दुबेलस्वात् । भथाम्तरत्वे$पि प्रायपठेन खं तुल्य- 
त्वनिश्चयात् । किञचाय विकरे मयट् । दश्चचरछन्दसीतिनियमस्य, 
मृण्मयं गहे राजन्नहं गममित्यादिमन्वेषु व्यामिखारात् । तेन शिक्ष 
राथ द्यो भषस्येव। अम्धस्माकतु विकारार्ये भवनि, न मन्रतिखेति 
ग्यवल्ितिकदपाभयणेन यचो ऽप्यानन्द शात् सस्य विकार्यं 
शुषखस्वात् । सथा सति म तेन वैलक्षययसि द्विवैलक्षण्यसिखाषरि 
भ तेन परमात्मत्वसिद्धरिव्वत आहुः # मयडर्यत्यादि # मयट् प्र- 
स्थयः। अर्थत्वमथान्तरत्वम् । ताभ्यां सहिता प्ररृतिमेवडयस्वप्रज- 
तिः शदाम्तरङ्पा । सा तुरा ध्यवखितविकटपाश्चयणेऽपि पषाथौ- 
श्तरपक्षे परमात्मपक्षे च साधारणा । यद्ध स्तुल्या तुल्या पाशी 
स्तुतिस्तादश्चमथान्तरं बोधयति । अतो न तथाऽवाम्तरभायपदठेन वा 
विकाराथंःप्रहो युज्यते । त देक्षयाऽसाधारणस्य टेङ्किकाभ्याकतस्पेव 
ज्या वस्वादित्यथेः । तेन सिद्धमा: # पुनरिस्यादि # किमः पुगव- 
खनेन बोधितो य अर्थिशोऽ$्यासस्तेन मयडथांम्तरयोः प्रवाहाद् भेदे 
भानन्दुमयस्य साधिते तस्थ ब्रह्मस्वं सिद्धमिस्यथः । गन्वानन्द्मयस्य 
ब्रह्मत्वे वतापिः । तस्थ प्रियमेव शिर हत्यारिसम्बन्वपदष्ठश्षा तस्य 
मद्षोधनाव् । तथा सति ब्रह्मत्वस्याप्यसिचिः । नेह नानास्तीष्यादौ 
्रह्मयि मेदनिपेधादित्याशङ्कायामाहुः # नस्विह्यादि * उत्तरस्येत- 
दभ्या सवाक्यादृश्रिमस्य यद् देविष पतस्मिन्नुद्रमम्तरे कुरते भध 
तस्य भयं भक्वतीत्यन्तरशददवाख्यमेद्ङृतिनिग्डावाक्यस्व राहोः 
शिर शत्याहिवदमव् ष्ठी साधकत्वान्न वया पच्िरिष्यधः । सिद्धमाहुः 
# तस्मादित्वाषि # बोचामावात् तथेत्यथ: । उपजयापचयशङ्धिता- 
बहमःवपरिद्ारस्तु गुणो पतंहारपादे पियथिरस्तछदिषूङेः माचा्येग 



१ प्रध्याये ९ पादैः। १६९ 

प्रथवा सनेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते सर द्वितीयमेच्छ- 
त्, स हेतावनासेखादिश्वुतिमिरेष उ एवेतिश्ुतेश्च तानि तानि 
साधनानि कारयिता तानि तानि फलानि ददद् भगवान् स्र 

करी डार्थमेत जगदरूपेणातिभूय ऋ्रीडतीति बेदिकेनिर्णीयते । एत- 
दैव काण्डद्रयेऽपि प्रतिपाश्चते । अन्यथा जीवस्य साधनफले 

निरूपयन्लाः श्रुतर्जीवपरत्वमेत स्यान्न ब्रह्मपरतम् । 
कमत्रह्मणोरपि जीवङषत्वं नापेयाव् । 

विप्रेय एवेनि न चोधावसर इति वोधयितुमेषक।रः । एवमस्मिन् - 
णकेऽन्नमयदीनां ब्रह्मकार्यत्वेन पद्ाथौन्तरत्वमङ्गीकृतयय । आनन्दे फ- 
रुत्वस्य वक्तश्यत्वात् साधनशेषभूते ज्ञेये ब्रह्मण्यानन्दं चानिवेया- 
धिकाञ्यासादानन्द मयस्य तेभ्यो मेदः साधिनः। 

1म्पतं तु प्रमुचरणेरलणडव्रह्मवदेन पूवै सिद्धं कायस्यावि 
' गत्वमनूद्यानन्दस्य साधनयेपष्त्वे$पि रूपमेदेनं फलत्वानपाया्जै- 
यकोरावानन्दं निवेदहयापि तेभ्य आनन्दमय्मदस्तस्येष पव द्रारीर 
आत्मल्यादिवाकयाभ्यासाद् वणेक्षान्तरेणाधिदैविकवादमाभ्िलय सा- 
ध्यते # अथवेत्यादि # । तदथपूपै स्वैशुनीनां ब्रह्मपरत्वेनेकवाक्य- 
त्वाय प्रतीयमानस्य द्वैतस्य बाध्यताप्रकारषोधनाय च ख्टिपरक्रि- 
धास्मारणपूवैकमखण्डब्रह्मत्राद स्वरूपं सप्रमाणं निरूप्यते #.सवै 
विलयादि # । # वेदिकेरिति # प्राचीनांपनिष्देः । एतन क्षम्म- 

तिरपि िष्टानामुक्ता । पतेन सुष्रैच्छायां प्रयोजिका फीडच्छेति बो- 
थनम् । # पतदेव काण्डदयऽपि प्रतिपाद्यत ति # शाब्दस्य हि 
र्षण पष पन्था इत्यनेन द्वितीयस्कन्धे उक्तापेस्येवोपवृह णात् क्रीडन- 
मेव प्रतिपाद्यत छथः । तेन सष्रीच्छा क्रीडच्छारूपैवति निर्णौँ 
योक्तोपवहणेऽन्यस्याप्यथस्व सम्भवदुक्तिकत्वात् तद नुकत्वा विपक्ष 
[बाधकं तर्वमेवाहुः # अन्यथेद्यादि # । # अन्यथेति # मगवत 

रुपत्वाभवे । #्नापेयादित्ति # पाराथ्येश्य शोषलक्चषणस्य फलार 
५ । , सर्वाक्षापेयादिद्यथः । नच जीवरेषत््रमेव काण्डदयस्यास्त् 



१७० सप्रक्े अ्रणुभाष्ये। 

एवं सति पूर्वकाण्देऽवान्तरफलान्युक्तषैतस्येवानन्द- 
स्थान्यानि भूतानि मात्नायुपजीवन्तीतिश्चतेनिरवध्यानन्दात्म- 
कमेत परमं फलमिति तद्विवक्षमाणा पूर सामान्यत आह । स 
साधने तैत्तिरीये । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति। अ्क्षरब्रह्मापित् परं 
ब्रह्मप्नातीत्य्थ; । भ्रत्र परशब्दस्य पूर्वपरत्वे तादत्येवर बदेव् । 

परे ब्रह्मोक्ताग्रे यत परमित्याह तेन सान्निध्यात् तत एत्र प्रं 
पुरूषोत्तमरूपमेत्राऽत्राभिप्रेतामति ज्ञायते । 

किञ्च प्रतिवादिना तदापषिङ्गाना त्मिकेव वाच्या । तथा सति 
बरह्मप्राप्नो ब्रह्म प्राप्नोतीत्य्थः स्यात् । स्र चासद्रतः । सा+ 
साध्यमावव्याहतिश्च । 

जोकि भ किय (ऋ 

वाधकराभावादिति वाच्यम । सर्व वेदा यत् पद्म्, उमित्येतदक्षरम, 
इदं सवे, यस्यात्मा शरीरमित्यादिषु वेदादे सगवत्परत्वस्य भगवन 
जीवशोषित्वस्य च ध्रावणेन तद्धरोधस्पैव याधकल्वात् | तस्मान्नात्र 
काङ्कालेक्ाः । पवमसखण्डब्रह्मवादस्थैव श्रौतत्व।दुक्तरीतिक पवां इति 
हदिशृत्याधिदै विकवादेन मेदं सार्धयतुं विषयवाक्यं व्याकरिप्यन्तः 
सिद्धगनूद्य तदूवनारयन्ति # पवं सतील्यादि # । # पतर सनीतिश 

उक्तक्ाष्रपरिहदारायोक्तरीत्या नीनां ब्रह्मपरत्वे सति । -#इनि ते. 

रिति # आनन्दान्तरस्येनदृशन्वादिति दाषः । # सामान्यत इति # 
सङ्भुपण । विषयवाकयप्रतीकं धृत्वा व्याकु्वेन्ति * ब्रह्मेत्यादि # । 
साधनशेषाद् ब्रह्मणः परस्यातिरिक्तत्वे गमकमाहुः # अन्त्यादि 
तथाच शाब्दान्तरेण निर्दृश्च पव मदगमक इव्यथः । एतेन निरबधि- 
सस्यक्ञानान्मकत्वरे सत्यक्षरादुत्कृएत्वमिति परस्य क्चषणमप्युक्तप्ाय- 
भतशोत्कृषएन्वमानन्द मीमां सोत्तर, यनो वाच इति शोक गणनापरि- 
रटेदराहतात्राङ्मनस्रगा चरानन्द रूपत्वेन सिद्धं मतरिष्यति।ननु सवै 
ब्रह्मनिवित् परं ब्रह्माप्नोनीत्यथोक्तो न कोऽपि दोष त्यत आहुः#किश्चे- 
र्गदि # । #अमङ्गत दनि # पुनसक्तिदोषासङ्कतः। नन्वत्र व्यास्यान- 
ध्याख्यग्रमाव पत्र सङ्क(तिरिति तत् तब्नाहुः # सा धनेव्यारि # नच 
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प्रतः परे त्िशेषततद्विवक्षषमाणानुभवेकगम्यं तत्छ- 
9 | ७ द ् ण 

श्प नान्यमानाम्पमिति ज्ञापायतुमन्यमुखनाह । तदेषा- 
भ्युरति । भ्रन्यथा सवौर्थतच्छमतिपादिका श्वुतिरेवं कषं 
वदेन् । तदित्यव्ययप् । तथाच तव पूर्राक्तं ब्रह्मविदः प्रप 
ह्विलक्षणमये विशदनया परतिपाच्त्वेनामिमुखीडृत्यापग्रह् ऋगे- 

@ ^ ४० ५, भ, 

षा विदितपरब्रह्मकरुक्ता । पूवेवाक्योक्तायस्य वेशद्मनया 
क्रियत इत्यर्थः सम्पद्रते । तामेवाह । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्ह्मयो 
वेद् निहिते गुहायां परम व्योमन् सोऽदतुते सान् कामान् सह 
बरह्मणा विपश्चिता ¦ सापरपात्तकपानन्दात्पकरसरमग्रे निरूपणी- 
यमित्यधुन। तदनिरूप्य सच्चिदंश्नो देशक।लापरिच्छिन्नत चो- 
क्तवतीं । 

शान्दज्ञानवान् परं साभात्काररूपं क्ञानमाप्रातीत्युक्तौ न दोष हनि 
याख्यम् । प्रव्यक्षतिरोधात् । नच साधनान्तरासमवधानाददा्र हते 
घाञ्यम् । तेस्यात्रानमिप्रेनत्वात् । अनुषदे शेन तथ।घस।य।त्। य- 
मेषेष इति शुष्य साक्षात्कारस्य वरणेतरसाधनानध्रीनत्वाञ्च। साध- 
न।न्तरकर्पनायामपि पूत्राक्तरीत्या परकबद वथय्याश्च 1 अनत उक्तवि- 
धस्येवाथस्यात्र सद्रुपत उक्तिरषात्राति निश्चयः । पवं सामान्यत 
उ।क्तं तथ॑व व्याख्याय. विदाप्रतो व्याख्यातुं सामान्वविदाष्रभाव गम- 
काकः डुथां उवार्यालस्यास्येयभाव पव गमक शत्याशयेनाहुः #अतः 
परामिव्यादि # । # अन्यथेति # व्यास्थनित्वामावे, परस्य दत्रे 
शानु भवेकवेद्यत्वाभावे च । कपएवमिति# अन्यसुखन । # अष्ययाम- 
2 # हेतुपञम्यन्तमग्ययम् । भुतिव्यास्यानगतं तत्पदं त्वथोध्याह- 
तमथेदिशाषणत्वाय वा$ब्ययमिच्युक्तम् । तथाच सम्पूणौ ऋक फला. 
शावेवरणारैवोति सम्पद्यत हत्यर्थः । तामिद्याद्विना ऋसं पटित्वा 

-ष्याकुेन्ति # सोपपांत्तिकभित्यारि #। पवमप्रे फटनिरूपणःवस्तर 
| साश्वननिरूपण।वसरे सापपत्तिकमनिरप्य स. 
( त्यज्ञानपदाक््यां सश्चद् श्ावनन्तपदेन हेशक।(खापरिच्छिन्नत्वं च ब्धेय- 

पप बरह्मणः सोधनुरोप्रस्राय।क्तवतीत्ययेः । पत्रं पूतवेवणेकखश्य हयः 
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अथवा, अक्तरब्रह्मण्यानन्दात्मकसर सञ्जपि त्य परिच्छन्न 

सान्न परमफलस्वमत आनन्दे ऽपरिच्छिनलमेव परमफरताब- 

स्छेदकमिति तद्ध्भपुरःसरं परमानन्द एवानम्तशम्देनोच्यतेऽतर । 

सयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य, साच्चदानन्द्विग्रहमिद्यादिश्रुतिषु त्र- 

याशामप्येकमक्रमपरितलाद् द्विती योक्तो तन्नियतपहटचरितसेना- 
ऽनुक्तोऽप्यानन्दः भाप्स्यत एवेदयाकषमेन वाऽऽनन्द्ः स्फुटतया 
नोक्तः । अरय बेदनपदायमाह । यो वेदेत्यादिना । अत्रदमाक्- 
हम् । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेभवा न बहूना श्रुतेन । 
यमेगैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा वरृणुने ततु खम् इति 
थुस्या बरणेतरसाधनाप्राप्यलमुस्यते । 

कारणात्वायानन्दां शमप्रवेदयेत्यस्य सङ्कहाय तदाश्रयो विशदीरुतः । 

तेन ब्रह्मत्वे तुष्ये$पि क्षरस्य देदाकारपरिच्छिन्नत्वामावान्न विवक्षि 

तफलसाधनसेषर्वम् । अक्षरस्य तु तद् परिच्छिन्नत्वात् तादश्सा- 

धनन्तेषत्व मिनि बीजं प्रकािततम् । 
अतः परं प्रस्तूयमानवणेकरील्या विवक्षिनफलविवरणाथेम- 

तरानन्दांदाप्रवेदो वक्रतुमनन्न श्द्दस्याथोन्तरमाहुः # अथतत्याद्रे # । 
ऋ परिच्छिन्नत्वादिति # गणनया परि।च्छन्नत्वात् । एवमत्र वेद्यप- 

दार्था गणिनागणिनानन्दभदेन द्वेधा विद्रनः । अनन्तरूपमिनिशवुत्य- 
स्तराद् त्राप्यनन्तपदं ङूपानन्त्यव्राचक्रमवास्तु । तथा सति नानन्तप- 

देन परमानन्दत्ाम इत्याक्रड्य पक्षान्तरमाहुः # सये वचिज्ञानाम- 

त्यादि # । # अयति # वेद्यनिरूपणोत्तरम । नन्वेवं द्वेधा वे्यव्या- 

ख्याने किं बीजमित्याकाद्कायामाहुः # अत्रत्या # । # इद् माकूत- 

मिति# ऋचि वेदनव्याख्यानां रे इद् वक्ष्मम।णं तात्पयम् । # षरणे- 
तरसाधनाप्राप्यत्वसिति # अत्र प्रचचनपदं वेद् रुम् । तदत्र वाः 
ख्यतासम्बन्परेन तवुक्तसाध्नान्युपलक्षयनि । मेधा धारणावती बुदिः 

सषा च पुरषनिष्ठखामाविकस। धनानि शुत चानुगत वतु साधनानीः 
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एते सति श्रुतिद्रयतिरोधपरिहारायक्षरह्यक्षानेन। मिधानि- 
रा प्राकृतधपराहियेन शुद्धलप्तम्पादनेन पुरषो त्तमपाप्नी 
स्ररूपयोग्यता सम्पाद्ते । ताहशे जीने स्वरी यत्रेन वरणे भक्ति- 
भावात् पहक्तारियोरयतासम्पत्त्या पुरुपोत्तममातिभवतीति नि- 
णयते । तदेव गुहायां परमन्योमात्रमादः । परो मीयते टश्य- 
तेऽननेति तथा । ज्ञानमागीयजीव्ञेयपकारकादरेदिषटयेनापि 

तथा । प्रमन्योम्नोऽसलकिकलङ्गाएनायालौकिकः परथोगः 
कृत्; । 

प्छ अन्न्न्न्णज्कनसरक 

ति वथा । # धवं सतीति # व्यास्येये यजुषि वे्नप्राप्यत्व उक्ते 
सति । # सहकारि योग्यतासस्परस्येति # संहकारियेग्यतयोः सम्प- 
स्या । तथाच वरणामवि क्ञानमागंरीत्या ज्ञनव्रघानतया ब्रह्मज्ञानं, 
चरणे तु भक्तिमागेरीत्याऽ$नन्द् प्रधानतया ब्रह्मज्ञानं, येन परप्रा्िरि. 
ति बेधस्य द्धधाविमोव प्व द्धिधा व्याख्याने बीजमिल्यथः | अस्या 
रच पव निर्णायकन्वे गमकमाहुः । # तदेवेत्यारि # । # कृत 
इत्यन्तम् # । तथाच श्चुल्यन्तरे वद्यनिरूपणे हादाकादाविशोषण- 
स्वेन परमादिपदाभावो4च्र तु तत्सद्धाव श्स्येव गमकमित्यथैः। यत 
अ करयुधा।दलङ्कना ग्युहस्वव्तारषु च सत्त्रत् पुरुत्रा्तमत्व 

तेनिशेतुमङ्ाकयम् । अक्षरथितत्वक्ञागे तु निश्चेतुं शश्यमतो- 
$क्षरात्मकत्वव्यान्नः परमत्वम, अबव्यक्ताश्षर शन्युकरूस्तमा- 

हुः परमाङ्कति, यं प्राष्य न निबतन्ते तद्धाम परमे ममेति 
गीनावाजक्यस्वारस्यात् । तस्य परमग्योमत्वें तु, ऋचो अक्षरे पमे 
व्योमन्, यदृष्चरे परमे व्योमन्नित्यादि शतिशयोऽवगन्तव्यम् । नचा- 
व्यक्त पदादक्षरपद् प्रतवाचक।मति श्दुम । गर प्राप्य न निषतन्त 

इति मुक्तिख्यानस्वरूपलिङ्कत्रोधात् । प्रकृति प्राप्तानां तु पुसये 
भरकतिचिन्तक्षानधिकृत्य, पणं शतसदखं तु तिष्ठन्ति विगतञ्वरः 
हति वाक्येन तदुत्तरं पुनराच्रत्तिबोधनात् । दाविमो पुरुषो लोके 
क्षरश्चाक्षर एव चति पुरुतत्ाक्तविरोधात् । अन्यक्तत्वं स्वक्षरीयमेव 

 प्राथमिककयेतवातू् प्रहतिगामि भवनि । आकाशजन्य वायौ नीरप- 



१७ सपक प्रणुभाष्ये । 

भक्तयः ऽहमेकया ग्राह्लो, नारे बेदैरितयुषक्रम्य, भक्तया ल- 
न्यया श्षक्य इत्यादिस्नतिरप्येवमेव सङ्गच्छन । भ्रन्पया 
ज्ञानमार्गेणामपि ब्रह्मविदां प्रमादः स्यान्न सवष । मुक्ताना- 
मपि सिद्धानां नागसरापरायणः । सुदृगेभ; प्रशान्तात्मा को- 
रिष्नपि महामुन । तस्मात्मद्रक्तियक्तस्य योगिनो वै मदालमनः 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः भयो भकदिर' इत्यादिषाक्येः। 
एतदेवाह । गुहायां हदयाक ञे यदात्रिभूतं परमं व्योमाक्षरा- 
तमके व्यापि बरेकुण्ठं, तस्य पुरुषोत्तमगरहरूपतवात तवर निदिते 
स्थापितामिवे बरतंमानं यो वेद पत भक्ता ब्रह्मणा निलाव्रिषतरू- 
पेण विपाश्चता, विविधं पररयलिरकं हि बिपश्चिक्वपर । पृषाद- 
रादिखात् परयच्छन्दावयवस्य लोपं कृता व्युत्पादिता तरिष- 
श्िच्छब्द्ः । तेन विविधभोगचतुरेण सह सर्वान् फामानश्तुत 
यर्थः । एतेन परमा्निपदाथं उक्तो मतरति । युद्धपुषिमार्गीय- 
सरादस्य भक्तस्य स्वातन्तगं मोग उच्यत । सहमाब्रक्तया ब्रह्म. 
णो गौणत्वम् । श्रत एव मक्ताधीनतं भगवतः स्मुतिषरप्युश्य्- 

स्वधत्। न तु सत्पक्ृत्यस्नाधरारणम् । ससो $क्षरायिष्ठातन्वं पुरुणे- 

ततम! $साधारणमिलयक्षरस्येव तद्रमकर्त्वामति हृष्यम् । ननु वरण- 
क्रथो लक्षणया ज्ञ।पनात्मको ग्राह्यो, न तुं रुूढःऽङ्खीक।र तमक इकति 

भाव्र मक्तिनिवरेह्ो किञथिद् बीजे पश्यामः इत्याङ्ाङायां ख।क्तमुपष्ट- 
ञ्जन्नि # मक्तयत्यादि # । # पवमेवेति # वरणवपदस्याङ्गीकारपरत्व 

पव । विपक्षे बाधकं तक्तमाहुः # अन्यथेत्यादि # ।, # नत्वेव 

{रिति # नः ज्ञानमार्गिंणां विवक्षितलक्षणा परप्रा्तिः । पवस 

कचा निशायकस्वमुपपायैवेप्रकारकल्ानेस्य फरनान्तरीयकःवा- 
दुत्तराद्धं समेव ष्यन्ति । # पतदेवाहेत्यादिना # । 
र चननेति # ऋगुत्तरर्द्धन । पतप्रथे स्मूत्योग््ट्नन्ति # अतं 
ध्वत्यादि क । नचास्य नवमस्कन्धीयवचनस्यः सारिविकांश्च- 
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ते । श्रं मक्तपराधीनः, वक्षे कुर्बन्ति पां मत्तयत्यादिवाक्येः। 
यश्रप्यश भोजन इति धातोरश्नातीयेवं रपं म॑वयशूर व्या- 

ह्ाविति धातोमेवरस्यदतुत इति रूपं, विकरणमदान् पदभेवाञ्च । 
तथाप्यत्राश्च भोजन इति धातोरेव प्रयोग इति ज्ञायते । तथाषि। 
दमव्राशनक्रियायां ब्रह्मणा सहभाव उच्यते । तथाच व्यःप्त्यर्थ- 
कत ब्रह्मणा सह भुतान् कामान् व्पाप्नोतीत्यर्थो मवत्यथना 
ब्रह्मणा सह भृतः स जीवः कामान् व्याप्नोतीति । एतौ स. 
नुषपन्नौ । न हि कामवज्ीवकतैकन्पापनक्रियाकर्भलं ब्रह्मि 
सम्मवत्यातिमहसरात् । व्यापन चात्र स्वाधीनी करणमेव वाच्य- 
म् । नहि कामानां तथालं स्तः पुरुषाथरूपम । भोगक्तेप- 
त्वत् तेषाम । पाक्तपरमातिन्याह्तिर्पलाचास्य तार्थो 
ऽनरुपपन्नः । 

भूतविष्णुशराकयत्वेन पुरुषो तमवाकयत्थामात्रान्नोक्तार्योपषम्मकत्व- 
मिति शडूयम् । वस्य भिश्नत्वऽपि मुलपुरुषरूपनामलीलासा- 
स्येनादोपात् । पराशशरपुराशा वष्णवानि पुराणानि समस्तानि 
महामुने । त्रिमूनीनां हरनाम्ना मुन्यौ तस्य परं पदम । प्रतरदन्ति' 
इनि साम्स्मरणादिति । उक्तेऽ्थेऽनुपपतिमुद्ध।ग्य परिहरन्ति # 
यद्य पीर्यादि #। व्युर्पादयन्तिक तथादीत्यादि क । विपक्षोद्धवितय।- 
रथयोराद्ं दूषयन्ति # न हीत्यादि #। # कामवरद्नि # सत्तम्यर्थे 
घतः । # अतिमहत्वाङिति # "एकः शुद्धोऽक्षरा नित्यः सर्वन्यापी 
तथा पुमान् । सोऽप्य शः सव्रभूतस्व मेत्रय परमातन' दतिवाकया- 
दित्यथः। द्वितीषे दूषयन्ति # व्यापन चल्यादि # संयोगरूपव्यापन- 

हयापुरप्राथस्वाद् व्यापकारमवदविमते तस्य स्तः सिद्धत्वाश्च त- 
“द्विधानाप्तङ्व्या यत्तत्र॒ कमललाधीनीकरणरूपं तद् वाच्यम् । 
रेन कामप्रासिरेव उपराङृता भवति, न परप्रात्निरति सोऽथो$नु. 
पपन्न एत्यथः, । पनेनेव,बरह्मण। करणभूतेन सवौन् कामान् सह।$- 
बचुते युगपद् भुङ्क्त इति योजनासिद्धाऽ्पोऽपि निरता बोध्यः। 



१७६ सप्रकष्रे अणुमष्ये | 

तेन अश भोजन ईति धातोरेवायं प्रयोगोऽस्यारोकिक- 
खङ्गापनापारोक्गिकः भरयोगः कृतः । व्यत्ययो बहुलमिति सत्र 
ण छन्द तद्विधानात, श्नाप्रत्ययपरस्मपद् याव्येखयेन शतुभ- 
त्ययात्मनेपदे जति शति भागाथक एवायं धातुः । एवमे, न 

तदश्नोति कञ्चन) न तदश्नोति कशचनेत्यत्र प्रस्ययमज्व्यत्ययेन 
प्रयोगो ऽश्षधातोरेषेति हयम् । अन्यथा सर्वव्पापकस्य ब्रह्मण- 
स्तनिषेधो ऽनुपपन्नः स्यात् । 

ननु सकामोऽ्रोऽपासकस्तदुपास्यं च सगुणं ब्रह्म । द्रयो- 
रपि कामोपभोगश्नवणात् । यत्र हि दरेतामिव भवति तदितर इतरं 
पश्यतीत्युपक्रम्य, यत्र खस्य सवेमात्मेवाभूव तत् केन कं पशये- 
दित्यादिनाऽन्यदद्वनादिनिषधाद् ब्रह्मविदः कामोपमोगासम्भ- 
नश्चेति चेन्मत्रम् । तदेषभ्युक्तेति वाक्येन पृतरवाक्योक्ताथनिरूपि- 
कयगबुगित्युक्तसवेन पर॑ कृनगुणसम्बन्धस्य तन्न वक्तुमशक्यत्वात् । 
तथा सति ब्रह्मविसराप्यत्रपरस्वयोरसम्भवापत्तेः । नच वेधस्या- 
गुणस्वुत्तरस्य सगुणस्वमिति वाच्यम् । परत्वानुपपत्तः । 

गस्य सुखसाक्षात्कारातरक्तोद्ासीनक्ञानात्मकऽथस्तु पृत्रमेवनि 
रस्तः,# स चासङत इत्यादिना । तनोक्तव योजना । अयमेव चाथ 
दनि निश्चयः । सिद्धमाहुः # तेनेत्यादि # । जनि हति प्रथमाद्विवच- 
नम् । श्चुत्यन्तरेऽप्ययमेवाथ इत्याहुः # पवमिस्यादि # तथाच त- 
च्राप्यस्थूलादिलक्षणं ब्रह्म कमाप न भुङ्क्त, काऽपि ब्रह्म न भुङ्क्त 
दत्येवार्थो वक्तवयः । सकलप्रापञ्चिकधमनिषघे प्रपञ्चिकभो गनषेध- 
कथनस्यापि युक्तत्वादिलयथः । पवं परप्रा्तिपदार्थं भोगरूप व्या 
ख्याति भागलिङ्कात परस्य सोपाधिकत्वं, व्रह्मित्पदस्य सकामोपा- 
सकपरत्वं चापाद्य चोदयति # ननु सकाम इत्यादि # तथाच बृथा 
पृ्बोक्ा चिन्तेति चोधाशयः। तत्र समादशते # मेवमित्यादि#। तत्र 

तुमाहुः # तद्ैषेल्यादि # द् दीन श्यन्तम्#। पव पूषदूषणं परिष्टय 
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साधनक्षेषप्रतस्पागुणतं तत्फलस्य सगुणतमियसङ्गततरं च । 
यद्धि परयन्ति पुनो रणापापे समाहिता इति श्रीभागवतवाक्यन 
गुणा तीतपुतां वेकुण्डदशंनाधिक्रार उच्यते यत्न तत्र कियुवाच्यं 
तत्परदश्चने । 

यच्चोक्तं ब्रह्मविदो दरेतदर्चनातुपपस्या कामभोगासम्मव 
इति । तत्र'प्यु्यते । यत्र खस्य सर्वमालमेवाभूदिति श्रुतिरख- 
णब्रहमदितमाने बह्मपिदः मर पचिकमेदादशैनं बदति, न तु भ- 
पञ्चातीतायंदवोन बोधयति निमेधाति वा । पुरूपो्तमखरूपं तु 
यागरस्वधमंविशिषटं पपञचःतीतमेवेति तद्शंनादौ किमायातम् । 
पुरुष एवेद ५ सर्व यद् भूतं यस्च भाव्यमित्यनेन ब्रह्मात्मकलं 
पपञ्चस्योरभतेतदपि तस्य विभ्रतिरूपं पुरुषस्तितो महानित्याह, 
एतानरानस्य महिमा भ्रतो ज्यायांश्च पृरूष शति श्रुतिरतो न कि- 
अिदेनुपपन्नम् । एवं सति ब्रह्मविद्; पराप्ते; पषदक्षा तत् केने- 
यदनास्यते, उत्तरवज्ञा तु सोऽश्नुत शत्यनेनोच्यत इति सर्व 
षुश्यम । छान्दोग्येऽपि, यत्र नान्यत् परश्यतीत्यादिना भरपस्वङ- 
पयुक्ता, असित्रेदः प्वेमित्यन्तेन तद्धिमावसुक्तोच्यते । स 

दितीयं परिष्टतैमनुषदन्ति शयधेत्यारि # । समादधते # त्रापीत्या- 
वि # । # किमायातमिति # शरुत्यविरोधात् फ दूषणमायते, न 
किमपीत्यथेः। ननु धमेविराष्टस्य पुरुषोत्तमस्य प्रपञचातीतत्वे कि 
भनमिस्याक्षाङ्कायां तवुपपादयन्ति # पुरप पवेत्यादि * तथाचोक्त- 
शत्या प्रपञचाज्ज्यायसत्वकथनेनं तद तीतत्वमेष बाध्यते ऽतस्तथत्यथंः । 
एषं चोधनिराक्षरणेन पूर्वोक्चिन्तायाः साथकत्वाय सिद्ध माहुः । 
# पवं सतीत्यादि # । नयु शाखामेदेन पृ्वोत्तरदे शावेपरीव्यस्यापि 
च्ाक्यवचनत्वानेदं सुष्यमरिति शङगयामाहुः #ऊान्दोग्येऽवीत्यारि%# । 
# तदिमाबमिति # उशचरद शारूपसवौत्मभाषस्योहीपकमसयडग्रह्म- 
प्ानङपं षिभावमः। तथाचात्रासण्डतरह्ममानात्मरतिकरीडाकीनां पू. 

९२ 



१७८ सप्रक्त श्रणुभाष्ये । 

वा एष एष पश्यगनेतरं भन्व(न एवं विजनश्नासरतिरात्मक्रीड 
प्मत्पमिथुन भ्रात्मानन्दः स स्वराट् भवाति सरेषु लोकषु काभ. 

' चारो भवतीति । एतच्च, लि ङ्गभूयस्त्वात् तद्ध बली यस्तदवी- 
धिकरणे प्रपञ्चयिष्यते | 

अथत्रा तवेषाऽभ्युक्तेति वाक्येन पूप्वाक्योक्तब्रह्मनिरूपि- 
केयस्माग्युख्यत । तन्न पसाधनफरे निरूपित इति ऋच्यपिते 
एव निरूप्येते । तथाहि । आनन्दस्य फरात्मकसेन साधनक्ञे- 
भृते ब्रह्मणि तमनुक्ला, यो बेदेखन्तयर्चा, ब्रह्मापि विसेता- 
वतो वाक्यस्य वि्रणं क्रियते । एतेन फटाप्तौ सरूपयोग्य- 
तासम्पत्तिरुक्ता । तत उक्तरीत्या भगव्रदररणोन भक्तिनामे गु- 
हायामाविभ्रेतं यत् परमं व्याम, तस्पिन्निदितः पुरूषोत्तम ए. 
ति । तं निहिनमिति तृतीयार्थे द्वितीया । तथाच तत्र निहतेन 
तरह्मणेयग्र पृव्रत् । 

ध।तरभवश्य स्पषएत्त्रान्न परचक्तस्य सुखत्वाभाव चङ शाक्व ह 

ह्यथेः । नन्ववं चच्छान्दग्यवाक्येऽपि सम्यग् व्युत्पाचमितवस आहूः। 
क एनस्चत्यादि # । # पतदिति # छाम्शोग्यवाक्षयम् । 

पत्रमतन प्रन्थन रुना मुख्यतया फर्म नरूप्यत शत्युषग- 

भ्यश्चनतव्यास्याता व्यख्ययवाष्ष्यक्चानस्यज्ञातवश्ष्रणतया प्रवश्चना.- 

इमुख्यत्वात् । तथापि तदृऽयाख्यानभूनायासूचि साधनस्य पृथङ्नि- 
रूपणाद् व्याख्यानस्य विेषप्रतिपत्तिहेतुत्वात् तामनुखल्य परयोक्तमर्यं 
ए्रढायतुं पवंवगाकाक्तव्याख्यानमेवानुसरन्तः पक्षान्तरमाह: # अथ- 
येत्यादि # । # पृववदित्यस्तम् । पव ओाक्तरीत्यत्यश्य ब्रह्मणेत्यािनि।- 
ऽन्वयः । तथच ब्रह्मणा सह तदव्मकनतव क।मानश्चुत इत्यथः) 

यच, न शान्यक्लननान्यथ्रात्तमव्रताति परदृष्रणमुक्तम् । तवूखङ्तम। 

थ प वद प्रतातदछतवत्याद्श्चुतावराधात् । यच्च पाराच्छन्नत्वेभ्न्य- 

र्वे च प्राप्तिनापरिच्छन्नत्वेऽनन्यत्व इति । तषि तथा । इच्छया- 
$ भत्र भावतिर।सकज्वामवापपत्तः । अनस्वत्व तु.सव्रणश्चकटन्या- 
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अध परमफलसान्निरवध्यानन्दा त्मक्रत्वमन्त रङ्गभ्याऽप्यन्त- 
रङ्गं स्वदिमन् शापयितुं सर्वस्व सर्वरूपतेन सर्वाधिदेविकरूप- 
तमपि हापयितुमािभोतिकादिरूपेणाविभेवितुं भगानाका- 
क्षादिरूपेणातरिभूतोऽत एत भवन आकार्ञस्येवं कर्ततवमुच्पते । 

अग्रेऽ्तमयादीनि चत्वारि रूपाणि प्रं निर्पिनान्युत्तरो- 
तरमन्तरङ्कभूतानि। प्र्नरसमयक्षरीरमूतात् प्राणमयस्तस्मान्मना- 
मयस्तस्माद् विङ्गानमयः। 

कशचिेतानि रूपाणि विक्रारात्मकलाव प्राृतान्पेतैते- 
भ्यो ऽप्यन्तर ङ्गा विमुक्ताविद्यो जीव एवानन्दमय उच्यत् इ- 
२५।ह । स तिनक्तव्यः। 

येन ब्रह्मणः सक्राशाज्ीवस्य, न तु जीघरस्यः सकाशाद् ब्रह्मश इति त- 
ष्यपि प्रासिप्रतिवम्धकत्वाभावादविति । तन ज्ञानमपीच्छयेतेति न 
कोऽपि कोषः । पवसूकतात्पयमुक्त्वाऽऽधिदेविकवादमाथित्य सचा. 
दिनिरूपकग्रन्थस्य तात्पयमुपयागं चाहुः । #अथेल्यादिना# । #सवस्य 
सवैरूपतवरेनेत्या दि # भराणस्य प्राणमुत चश्नुष्क्षुः धोत्रष्य ्रोन्रमिति 
भुत्यनुसारणात्राप्यन्नमयस्याश्नमयः प्राणमयस्य प्राणमय दत्येवमान- 
न्वमयमास्मा मे शुद्धन्तामिति तेन्िरीयश्युत्यन्तरे दोध्यत्वक्ञापनेन 

आनन्द मानन्देमयोऽव्रसान इति स्पती च क्रममुक्ति्रकरगोन, कारण 
दारीरनिविषटधिमुक्ताविधयजी वयोरानन्दमयत्वक्रथनात तथारपि य 
भआधिदे विकत्तमानन्दुमयमत्र क्ञापयितुमित्यर्थः। # कतृत्वमुच्यत 
इति भ तेनात्र नाकाधाद्रीनां प्राकृतत्वं, किन्तु विभूतिरूपत्वमेव्ल्यथः। 

अत्यन्तरङ्त्वं विशदयन्ति । # अप्र दत्यादि # 
अन्योऽन्तर असेति सवेन्र कथनात् तथेयथः । अन्न मा 
याष मयटो विकारायकत्वमङ्खीरव्य सूत्राण्यन्यथा नीत्वा 
आनन्दमयमपि जीवं मन्यते । तन्म्नमनूच्य परिष्टरन्त # क- 
श्िदिव्यादि # । # स प्रतिवक्तभ्य इत्यादि #। क्ल मग्रः मण् 
ग्धायेकत्वदनिणुयकत्वेन श्युव्यस्तरादेव. निशय. उनित रइत्याशयेना- 
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अग्रिमपपाठके भृगुणा भरधीहि भगवो ब्रह्मवि 
एष्ट षरुणस्तदालमाधिक(राभात्राव् स्वयं ब्रह्मस्वरूपमनु- 
क्तवा, तपसाऽधिकारातिकशयक्रमेण स्वयमेत हास्यतीति त- 
देव साधनं सबेत्रोपदिष्टवान् । तपसा ब्रह्म विनिङ्गासस्वेति। 
ब्मातिरिक्तेन साधनेन न तञ्नातुं शक्पमिति ज्ञापनाय, तपो 
ब्रह्मेति स्॑त्रोक्तवान् । तथाच तपसा साधनेन ब्रह्मतेन श्वा 
तानि रूपाशि पराक्रतानीति विचारक न वक्तुं शश्यमिति । 
तरिं पुनब्रह्मविषयकप्रभपताधनोपदेशनत्करण पूरव तिरिक्तब्रह्म- 
्ञानानां परम्परा नोपपश्चते इति चेव । मेत्रम् । भगवतो हि 
विभूतिरूपाण्यनन्तानि । तन्न येन रूपेणा यत्काय करोति तेन 
ङ्पेण समर्थोऽपि तदतिरिक्तं न करोति । तपेव तस्टीर 
धतः । 

तथाचान्नमयादिरूपेः श्ुद्राण्येव फलानि दवाति । हीना- 
धिकारिणां तावतेवाकाङ्कानिवृततिर्भवति । एवं सति याषदना- 
पिकारेणान्नमयसखर्पन्ञानं भवति तादय तस्मिन् सम्पन्ने त- 
उ्नानमपि तथा । एवमबीत्तरत्रापि । तथाचाकाशादिरहयमाध- 
भोतिकस्तरूगमुक्ताऽऽध्यास्पकं तत् पुरुषरूपं वदन्ती प्त- 

 छिण्तलमासवयकशकदर सणयययय्यन्जदयते 

हुः # भमप्निमेत्यादि # । # तीनि # तेषां बरह्मरपत्वे । शयन हानि # 
साऽकामयत, घहुस्या प्रजायय, तस्मःदकाका न रमत, स देतावाना- 
सेत्यादिष्वफस्येव वहुन्ोच्चनी चमावली लानामुक्तस्वादिष्यथैः । 

क नञ्ज्ञानमपि तथाति # । तज्ज्ञानमपि तवुक्तफलदमिल्यर्थः | 
एत्र विभूविरूपज्ञानफलमुकत्ताऽ$नन्द मरस्याधिदवकत्वं बोधयितुं 
पूर्वोक्तं स्मारयन्ति # तथाचव्यारं # । आक।दादिरूप्माधिमोतिष 
स्वरुपं तस्माद्वत्यारक्यान्नात् पुरुष हइत्यन्तनाकत्वा आष्यालिकमन्न- 
म यादि पुमषरूपं वदन्ती श्चुतत्तस्यदूमेव धर इव्यादिना पृक्षिरूपमा- 
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पमाह । यतक्तनेव खयेणाधपौतिके स्पे भ्रध्यालिपकस्य पुरु- 
पस्य परमेशः । तदुक्तं बाजपनेयिशाखायाम् । पुरश्वके द्विष्टः 
पुरश्चक्रे चतुष्पदः; पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविश्रदिति। 
कभ्वुतस्तृ पुरुष एव । परन्तु पुरः सम्बन्धी सन् पक्षी भूता 
पुरः शरी राण्यावरिषदिययः । प्राकृतीषु विविधा पृष्वेपाङृत- 
स्ये कावधस्य प्रवेशोऽनुचितं। यथपि तथापि स्वमरवेशं दिना न 
फिञिद् मात्रीति गतिपरतिबन्धक्मुरल द्यारी करिकया गया 
परिक्षामीति ज्ञापनाय पाक्षिमवनप् । स हि तारकः । भरत एव 
द्विपद श्चवुष्पद इति । 

आधिदैविक एक एवेति यः पूपस्येति समैतेक्तम् । 
नन्वानन्दमयेऽप्येवपुक्तेन। यमपि परमकराएपन्नरूपः, किन्तु 

हेल्ययेः । ननु तस्येदमेवनीवमा प्रलयक्षावषयस्येव शिर आदेः पराम. 
शोव् प्रल्यक्षविषयस्येव पश्िटनं कदपनयोपादिहयत इति नात्राध्यात्मिक- 
पुरुषोपेश इति शङ्कायां नदृ बोधनाय खोक्तं हेतुमाहुः # यत ई- 
ष्या # तथाच पश्षिरूपस्यातिरिक्तत्वा ङकार पक्चादिपदेषु लश्षणा- 
भावाद्यमेवपक्षो ज्यायानिघ्यनस्तथल््थः। ननु तथापीदम्पडे सक्षणा 
रारे चश्निकमतो नदं साधीय इलयतः खोक्तमुपष्टघ्तन्ति # तवुक्त- 
मित्यादि तथाचातिरेकम्य शरु्युक्तत्त्रात् तेनेदम्पदरक्षणाया.अप्य- 
{वश्त्वादयमत् पका ज्यायानव्यथः । पक्वस्य अन्नमयस्न्न. 

भ््यरुपस्यद्येव्रमिव्यथः । # स हि ताहश इति # पक्षी यतो गतिपर- 
बन्धकालङुनेने्टे ् ाप्रवेरसमथे इत्यथः । प्रतियन्धकहः पक्षमाह 
¦ मत पर्वे्यादे # तथाच पुरां विशप्रणवलात् तथा$तरसीयत दति 
[त करपनालेशोऽपीत्वथः ! नन्वेवं पक्षिङूपस्यान्नमयादिषु पञ्चद्ल- 
। सस्वादानल्दमगे को त्रिशोष हत्याकाद्ुायामाहुः # आधिदैविक 
यादि #। पवमन शल्ये जिति यः पवेपश्च $धिकरणाषतारणायो- ` 
छान तमाहुः # नारनत्याद् # तथाच यग्यत्वात् प्रायवाडठाख्चा- 
गन न तु परमात्मःवादित्यथः। परमात्म 
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पू्ोकतिर्यो ऽतिक्षयितधमेवान् बिभरूतिरूप एव । नच सिरर 
दौ नामान्दरपसनेबोक्तेरयं परमात्मेति काच्यम् । भ्रन्नमये 
यथ।ऽवयवानां तदरूपतरं तथाऽऽनन्दमयेऽपि तेषां तदूपत्वादन्यथा 
त्येष एव रीर आसति न कदेव । शरीरं हि पूर्वो, त- 
त्म्बन्धी हि शारीरस्तदिक्नः प्रतीयते । तथाच परब्रह्मलं 
स्वान्पात्मव्सं च पवरशरुतिविरुदम् । नन्बेतदानिरिक्तः चेद् 
ब्रह्म स्यात् तदानन्दमयादन्योऽन्तर भ्राता ब्रह्मत्यापि वदेत् । 
नलेवमते। ऽयं प्र एतेहि चेन्न । भराध्यासिकरूपाशामेवात्र नि- 

रपरणात् तषां च पञ्धरूपतात् तावतामेव निरूपणपतोऽस्मादेै- 
न्य एष फर इति प्रि प्रतिवदति ॥ आनन्दमयोऽभ्यामात् ॥ 
श्रानन्दमयक्षन्दूत्रास्यः प्र एत्र । कुतः । अभ्यासात् । तस्येष 
एव शारीर आसा यः एतैस्येयन्नमवादिषु सक्तरैवासतेनान- 
न्दमयस्ये कथनात् । 

नतु न किञ्जिन्मानमत्र प्पामः । किञ्च । अनिन्दमयस्येव 
सरवेत्रासस्वेन कथने भ्रानन्दमयेऽपि, तस्थेष शएरेत्यादिःन बदे- 
द्यम पूर्प्यासति बदेदक्ते नानन्दमयः प्र इति चेद् । 

त्वामाषे गमकमाह # अन्पेत्याहि # । # पूशोक्तामते # आनम ` 
मयम । शेषं निगदग्याख्यातम । पवज्च मयटो धिकाराथैत्वानङ्काका- 
रे $प्यन्नमयदीनामिवाननमयस्याऽप्याध्यात्मिकतिभूतिरूपशापरध्- 
हत्वं ध्रायपाटव्रर।दृङ्खाकलतव्यं, ब. तुः परब्रहमस्वमिति पएवंपक्षाश्चयः। 
मत्र सृत्रमुपन्यस्य समादधते # आनन्दमरयोऽ्ष्यासाद्िति # । +त- 
सयेत्यादि # लथाच वकयाभ्यासात् तथेत्थधैः । अयं प्रकारो गुणोपसं- ` 
हारपादे, मात्मगृहीनिकायास्यानाधिकरणाभ्यां पुनः स्पुटीकतष्यः। 
अत्र चोद्यति। # नन्वित्यादि # । # अत्रेति. # उक्तवाक्रयेष्वानन्द्- 
मयरप्रहणे । साघकतकामावनुक्तवा बाधक्तकेमाह #किञ्चेलयाहि + # 
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उच्यते । न हीश्वगवन्वः संदषामेक आत्मा भावेतुपरहेति। 
तस्य।नन्दरूपतं सेतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजी- 
षन्ति । रसो बे षः रम ६ हचत्रायं सम्ध्वाऽऽनन्दी भवति 
हववान्यात् । कः प्राण्यात् । सदेष आक भ्ानन्दो न स्पात्। 
एष हयेननन्दयरतीलादिश्रुतिमिनिर्णीयते । एवं सति तद्वा 

अनयोदुंषणयोः पू निरस्यन्ति । # न हीत्यादि, मन्तञ्यमिस्य- 
स्तम् # । तथाच सर्वेक्यो $न्नरात्मस्वमानन्दमयस्य निरूपयिष्यन्त्या 
यत् तच्येश्र एव शारीर आत्मा यः पुवैशवेति प्राणमयाच्ान्द् मयान्नस्य, 
पष पव शारीर आत्मा यः पूत्रद्यान्नमयस्येल्यन्नमयसम्बन्धिन आत्मनः 

न्ध्यात्मत्वमभ्यस्तम् । अन्नमरयाभिमानी तु पते नोपक्रान्तः, 
किन्तु जगन्कन॑वोपक्रान्तस्तश्रापि सृष्टिक थनेन तदेतच्छन्ा्यां सक्नि- 
हिनं तरिपश्चिद् ब्रह्मेव परामृश्यत ईति तदेष पञ्चानामासखनि बो- 
धतं । अत भआल्मपदरघरितवाक््याभ्यासस्तश्य सवारमस्वं सर्वा- 
न्तराऽऽर्मस्वे वा बधर्यस्तत्र निरङकुकामीश्वरत्वं निगमयति । पनचै- 
वानन्द् देवेति # श्द्यन्तरानन्द् प्राचुयम्र । तच्च निरवधिस- 
श्चि शापेक्षयति प्रृतत्वात्त् सिद्धति । तथा रसो वे स इत्यादिभ्- 
र्यन्तरं चानन्द ङूपताम् । पव सवश्चव्येकवाकवस्व $ज्यस्यमानवाक्य- 
गतस्येष इत्य थमेतच्छब्दः पर्वोक्तमात्मानं परागरुशन्नतादहकौ तं स्त्र 
प्राहयतीति पृं्तश्चत्येकवाकयतापन्नस्य।स्येव मानत्वान्न मानमत्र 
इत्यथः । पतेनेव बाधकनर्कोऽपे निरस्त एव । शारारपदन्तु शरीर 
सम्बन्धिम।वृबाधकं, न त्वभिमानिस्वबोचकमर । किञाभिमानित्व- 
पञ्चऽपि नाभिमाजित्वं दोषः । सवातमकत्वात् । अन्यस्यान्वस्मिन्न- 
भिमानस्यैवाध्थ्रासरूपत्वेन दोषत्वात् । भत एव पुरुषत्रिधन्राह्ययो, 
ब्रह्म वा इदमम्र मासीदित्युपक्रान्तस्पात्मनो ब्रह्मत्वं निगमयित्वा त- 
दात्मानमेव विवह ब्रह्मास्मीत्युख्यते । नच तस्येष इति षष्ठश्च मेद- 
-निर्देकान्नान्न तथेति वाच्यम्. । रदो; शिर इति ववमेदेऽपि ष्ठीदको- 
हात् । नन्वस्त्वेवं, तथाप्यानन्दमय एतत्कथनस्य कि प्रयाजननिष्या- 
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कथताये प्रृतो ऽप्यानन्वमयकग्दस्तद्र च्येवेति मन्तव्यम् । अ- 
न्यथाऽऽनन्दमयादन्यो ऽन्तर आस्ये वदेवं । 

ननूक्तमाध्यासिमिकनामव।व्र निरप्णादित्यादीति चेन्न । 
उक्तरीत्याऽऽधिदेविकस्थैवान्ते निरूपणात् । श्रत एव मागेर्ग्या 
परिधायामपि भृगेर्नममादिङ्गानानन्तरमपि पुनब्रह्मनिह्नाषो- 
क्ता, न त्वानन्दमयङ्गाने 1 न हि भेगोराध्यालिकङ्गाना्ं प्रवर 
त्तिः, किन्तु ब्रहज्ञानाधेमेवर । अधीहि भगवो ब्रह्मेति प्रश्न- 
धचनाव् । 

करिभ, ब्रहमपरिदाप्नोति परमिल्युपक्रमादन्ते ्ेपानन्दगणन।- 
कला, स यश्चायं पुरूपे यश्वाप्तात्रादिये स एक इतिवा 
कमेप्रह्यवरिदि पुरुष भ्र!दिये च तदेराक्षरं व्रह्म परतिष्ठिनामिति 
तदानन्दोऽपि तयेबेति तयोरानन्दयोरक्यम् । एवं रूपं ब्रह्मेति 
यो बेद् तस्य करमेशाक्षमयादिप्रागिप्रक्खा भरन्ते वदतयेतमान- 
स्द्मयमास्पानपुपपक्रामतीति । एतं पल्युपक्रमे परपप्तेः फल- 
लेनाक्तरपसंशरेऽपि तयेव भवितग्पत्वाद्ानन्दमयमाप्तेवान्त 
फलखनोक्तस्तदुतरमन्पस्यानुकतरानन्दमय एव प्रः । 

दादु तु, शरीरपधेशप्रयोजनेत्यादिनाऽयु पदमेव नित्रारणीया। तस्मान्न 
कोऽपि दोषः।उक्तसाधनाय विपक्षश्राधनाय च तकंमाहुः#अन्ययद्या- 
दि #। भब्र चोदयति # नन्वित्यादि # । तत्न समादधतेशने्यादि# । 
उक्त पित्यति # सव्रात्मत्वादेरन्य प्रासस्भवेन । एतमेवार्थं शरुल्यन्तरे- 
णो षन्ति # भत एवेत्यादि # ननु भूगोपर्ङ्ञानाै प्रृत्तिरिति 
सस्यं, परन्तु ततानन्दत्वन रह्महाना ज्जि सोपरतिने त्वानन्दमयत्वेन 
काना । मतो नानया श्त्या तवुवष्टञ्म इत्याकाटायां प्रस्तुतप्रषा- 
ठकोपक्रमादिविचरेणापि तमयं साधयन्ति # किञचत्याहि # | # 
पर शर्यन्तसर # । तथाचास्व प्रपाटकस्य, ब्रह्मतरिद् प्रोति परमिति 
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ननूपसंक्भणं घ्वतिक्रमणमतो न तयेति वेत् । हन्तेवमति- 
्षान्तश्चब्दाथां तम्पतिर्भाति । यतः संक्रमणशब्दः प्राप्तर्थक) 
सर्त श्रुयते । अत एप रवेरमकरादिरश्िमापतो तक्तत्संकमणमि- 
स्थुच्यते । नचेयं न परममुक्तिः । अस्माद्ोकाव् मस्येति पृवंघु- 
क्तेः | भ्रत एव पुरषोचतमानन्दानुभवे ससवुभवेकगम्योऽपमान- 

सुत्रिताथविवर्णरूपत्वात फकलटविवरणमेवानन्दमये प्रपाटकस्य ता- 
त्प नियपर्थत् तस्य ब्रह्मत्वं गमयति । पवं भ्गुप्पाठके यथपि 
जिज्ासतोपरतिखर आनन्दमयपदामवस्तयापि समाप्तवितमनन्द- 
मयमासमानसुपसंक्रम्य पततत साम गायक्नास्त इति फलकयनेन दयो- 
र ` -णठकयोरेकार्यौवगमात् तस्वाप्युपष्टम्भकत्वमव्यादतमि्य- 
येः । मन -. 0 परमफलत्वामावमाराङ्कने # नन्वित्यादि *# संक्रमः 
प्रतिसंक्रम इति पुराणप्रयोगात् नथलयथेः । समादधते # हन्तेद्या- 
हि # । # उच्यत इति # कामुकं तु परित्यज्य द्यप संक्रमते रवि- 
रिघयादिवाक्यपूरयते । नु संक्रम पव प्रापिनेतुपसंक्रमो ऽपीति चत् 
तथाप्युपोपसर्मणातिक्रमोऽथैः कथं छन्धव्यः । तहिं किमथोऽयमु- 
पसंक्रम इति चत् । मदन खित्वा भोगाथं श्यवधेहि । ऋचि तथेव 
सिद्धत्वेन ' तवुपपादकग्रन्थे $पि तथेव सिचेरावश्यकत्वादिति । 
नन्वेवं मेदे सति नेये परममुक्तिः, किन्तु जीवन्मुक्तिरेवेयमिति 
येत ्राहुः # नचेस्यादि # तथा चेतच्छरीरत्यागकयनेनान्न जीवन्सु- 
केरद्राकथवचनत्वात परमभुक्तिरेवाश्रोच्यतं इत्यथः । तरिं देान्तरे 
सिच्िरेषास्तु । परममुक्तो बाधकस्य मदश्योक्तत्वादिति चेन्न । तथा 
सति करशाग्रामसद्धावावं प्राणमयादि सखेन पुनस्तत्संकमोक्तिविरो- 
धापत्तेः। तस्मादज्ञ परमसुक्तिरेव विवियत इति हदि कवेतस्याः परम- 
मुक्तित्वक्ताधकं देत्वन्तरमाहुः # अत परेत्याह # अश्व परममर 
क्तिरवारेव पुरुषोत्तमानन्दानुभवे सति वरणेकदेतुकायुभवमाजग- 
सो $ऽवमानन्दो, न मनोवाग्बिषय हति ब्रह्मण आनन्दं कात्वा धिद्धान् 
सत्र कुतश्चन रोष्कवेदादिभ्योऽ्पि न बिभेतीति सवतो मयाभावम- 

२४ 
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ष्टो. न मनोत्रामिषय इति ज्ञासरा लोक्वेदकालादिभ्योऽपि न 
बिभेतीति, थतो वाच इति छकेनोक्तवती । भ्रन्यथा भ्रानन्दे 
मनपोऽप्यगम्यस्वद्ुक्सवा, विद्रानिति कथं वदेत् । 

एवं साते सोऽशनुते सवान् कामान् सहं ब्रह्मणा विर्पाश्च- 
तेस्याचि यव फलकं तदवान्ते बिदेतमिति शयते । भ्रन्वथा 
श्रसाल्लोकात् प्रलेद्यक्तखादेहाभावेन भयानूपस्थत्या तन्निषे- 
धासम्भवः । कामभोगाप्तम्मवश्च । श्रत एव सापानाप्रकरण्य- 
शतुक्स्वा नन्दं ब्रह्मण इत्युक्तम् । एतेन छो ककं प्रें स्य- 

पवय वयो क कादि 

नेन शऋछोकेनोक्तवतीति सव्रमयामावः परममुकरलिष्मिति सपव 
तथात्वसाधक दइयथः । विपक्षवाधरकनर्कोक्तिमुखन पुनहत्वम्तर- 
माहुः # अन्ययत्याद् # । # अन्यथति # परममुक्तित्तरामावे । 

तथाच मनोवागविषरयानन्दवेदनमपि परममुक्तरेव चिङपरि्यथः । 
पतरं हतुत्रयेणष्याः परग्रापिः परममुक्तित्वसाधननेदं लिङ्धम्। या 
हानमार्गिणां ब्रह्माऽमेदङपा परममुकतः सा भक्तानां फलाबुमवे 
श्वरूपयोग्यतासम्पादक्षतयोपयुञ्यते । तस्यां सयां मक्षा ताद् 
तमेन फलाभाव । अतः सा पूरकश्नारुपेति । तदतद् दिय 
सिदमाहुः # एवं सतीत्यादि # । प्व सतीति # अआनन्दरमथप्रात्ते 
रषे परमभुक्तित्व सनि # विह्ृतमिति # यतो वाच इनि क्लोकेन 
विवृतम् । अलय क्ोकस्यगुंफलां शविचरकतवमूगंशस्य च यज्ञु- 
वक्षितकलयोधकत्दमिति इये ̀ निगमयितुं तद्विपदतत्रादवाणकं त. 
कमा हुः # अन्यथा अस्मादि्याद # तथाच यद्श्य्ग शविषरकत्वं 
न स्यात् तदाक्तरीला भयाभावेन भयनिपरेधनमसङतं स्यात् । यदि 
घ्गंरास्य विवक्षितफलग्रघकत्वं न स्यात् तदा कामभोगोक्तिरष्य- 
सङ्ता स्यादिष्युभयमन्त्रवणीदेषोभयं निगम्धत इ्यधः । अयैत- 
त्ताधकं हत्वन्तरमाहुः # अत पवेह्याहि # वथाच विवक्चितफल- 
विवर कस्वादेव तथोक्तमिलययेः । एवमेतस्याः श्तेः , फलां शविवर- 
भत्वसुपपाच तन सिद्धं निगमयितुमाहुः # पएततेद्यारश्थ, भवग- 
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क्ता पा्ताद्रगरद्धजयोषयागिनं भगद्विभूत्यात्यक् सङ्ातं भरा 
प्नोत्यादो । तथाह । देहेन्द्रिषपराणान्तःकरणजीवात्मको हि 
सङि; । तत्र स्थूलं शरीरमाश्रविभूतिरूपप् । द्विनीयं स्पषएप् । 

तृतीयं सर्वेन्द्रिय पतम्बान्धसनेन्दरियरूपस्वेन चान्तःकरणात्मक्रखन 
चेन्द्रियान्तःकरएणरूपप । 

तुरीयं जीवतसात्मकम । यत्र गुहायां भगवद्ररणेन परम- 
घ्यो प्राविभौषस्तनः पशनिन्दात्मकं पुरुषोत्तमखरूप फलरूपं 
्राप्प उक्तक्रगथेरीय। तेन सर मर्वकामाशनमेत्र मनो बरामविष- 
यानन्दकेदनं तद्र।न् भवतीति बाक्यकव।क्यतयाऽवगम्थते । 

ञ्थतं व्वन्तम् # । # आद्यविभूतिरू पमिति अन्नमयविभूतिरूपम । 
भनोमयविरमूतिङू पस्यन्द्रिधान्तःकरणङूपन्वे हतूनाहुः # तृनीयमि- 
ह्य।दि # अत्र मनसः सर्वन्द्ियनियामकत्वानमनोमयस्य. सरवन्वरय- 

 सम्बर्वित्वम् । शापं स्फुटम् । तथाच कायेद्धारा मनमेवेन्द्रियषण्या- 
क्िप्यन्त इति तथ्यैः । ज वस्म विद्यमानर्डाद्धिश्ञानमयविर्भूनिबु- 
दिरूपा मनसः पृथग् भविप्यतीत्याशङ्कावःरणाय तर्खरूपमाहुः # 

तुरीयमिस्थदि # । जीवनतर्वातपरकमिति # जीतस्य यत् तस्र स्व- 

रूपसदकारियोग्यत।सम्पसिस्तदातमकमिलयथेः । अश्र गमक, यत्र 
स्णादिना परोक्त हेयम । प्व विभूतिहूपाणि न्यास्याय तच्छविं 
ग्याकुतन्ति # तत इन्यादि # अत्र कामादानस्व वेदनरूपत्वम्र् । 

भोगस्य सुखप्क्षातकाररूपत्व्ात् । # वाक्येकधाक्यतयति # उप 
सक्रमेण वेदनमयामाषारयां तातामव्रादिभिश्चास्य फलांराविषररक- 
त्वेन वाक्यानमेकवाकयतयाः । 

एवमानन्दमयप्राततकथा पशरपभुक्तित्व, तथा प्रकारो चिश्य- 
वाकद्भूतप्रपठकविवरणेन प्रफाद्ितः। तश्र पू्ोक्तानां विभूतीनां 
धश्लिरूपत्वं यदत्राक्त तट्टीलतो पयोगिषु तषु काशोषु पक्िरूपेण यः 
अपरे शकतद्धेतुर्कमित्ति तदूच.धरिकायाः शुनेरशिच्छरे तन्न इदं मव्. 
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भ्रथेदं विचायते | पुरश्चक्रे द्विप इति श्वुती वस्तुतस्तु षु 
रष एव । परन्तु पुरः सम्बन्धी सन् पकती मूता एर आविश 
दिति निरूपितम् । प्रकते चाजमवादयस्तयेषोक्ताः । एषं सत्ये- 
कस्यां पुरि वहूनां तेषां प्रवेशो न वक्तुमुचितः । प्रयोजनाभा 
धादित एककस्य पुरि तथा वाच्यः तत्न कीददयां तस्यां एष्य 
प्रवेश इति विचायमाणे प्राङ्तलत्रह्मलयो रिशेषाद् बिनिगम- 
कामावात् सर्वेषां समत्र परवेशोऽपेशो वा मवोदेति चेव । 

अत्रेदं प्रतिभाति । भ्रसारलेकात् पग वाक्ये इदृशब्द- 

सीति तदृददीकरणाय पक्षिरूपप्रवे योधकशरुतिव्रिच।रं प्रतिज्ञाय त~ 
हिचारवीनं वक्तुं प्रथमतो विषयमाह: # अथेदयारभ्य, उक्ता इ 
स्यन्तम् # । # तथैवेति # पक्षिरुपेण । अत्र विचारवीजं वदन्तः 
पू्वेपक्षमाहुः # पवं सतीवया, सदित्यस्तम् । # अविशेषादिति # 
सर्वेषु पश्षिष्वविशेषत्। # अप्रवेशच इति # उक्तश्चुतावेकश्य प्रवेशो- 
कतावप्यन्नमरयारिषु पक्षिलिङ्खेन पुरि प्रवेशे प्र तेऽपि प्राणमयादिष्व- 
स्तर भासेति श्रातरणात् नैषां चतुणौ तत्तदन्त परवशो ऽस्तु । अन्नमुये 
तु तदश्नावणाततु तत्पवेद्धा न् शक्यवचनः । कि, दिपत्वादिलिङ्ख- 

स्य स्थूरास्येव सवत् ताद्व प्रवेशोऽत्र भासन इति प्राणमया- 
दिषु टिङ्कमावेन विवक्षिनपृषट्ामावात् तेष्वपि नदन्तगणां सो$श- 
क्यवचन शत्यप्रत्रश् इयथः । सिद्धान्तमाहुः # अत्रत्यारि # अथ, 
मथः । अस्मादलोकात् प्रत्वत्यत्न स्थूशरीरत्यागाङ्खीकारे सुष््मश्च 
रीरकारणशरीर्योः सतयन प्राणमयादिकोशानां ससेन, एतं प्राणः 
मयमान्प्ानमुपसंक्रामतीत्यादप्रिमवाक्यविरोधादस्माटनोकषादित्य- 
शयदम, दद् सव यदयमात्मा असले क$युकः स्पादिित्यादाति 
दमः परिदश्यमानयावत्सग्राहकत्वदशनाद् त्रापि ब्रह्मविदः फलव" 
करणे प्रापञ्चिक्रसवसंग्रादकताया प्वाभिप्रेत्वोचित्यात् तथागर 
स्यते । तती गुणातीलग्रपञ्चप्राप्यव भगवन्युत्कदसु्या ` जातायां पू 
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परथामात् प्राहतदुणमयं पपञचपतिक्रम्य धुणातीते प्रप साक्ना- 
रलीलोपयोगिनं भराप्नोतीस्यवगम्पते । तत्पाप्यैव मगवद्धावि स- 
स्पशे एं मगवरदरिरहमवेनातिनीघ्रतेन सर्वोपमर्दिना शरीरेन 
यपराणान्तःकरणानि नष्टन्येव स्युर्यदि तत्तद्रूपं ब्रह्म तेषु 
तेषु न पविष्ट स्यात् । जीवस्य च ब्रह्मण्येव सवेन लीलारसा- 
ऽननुमेन नाञ्च एव सः। तथाच तक्षं ब्रह्म तेषु तेषु स्थितमिति 
ने तेषां नाकच; । जीवे सानन्दमयः पुरुषोत्तमः प्ररिहातीति र- 
सात्पकत्वादानन्दासकमेव षिरहमावरसान्धिपतुभूय पश्चात् भा- 
भूतं भरथुखरूपं प्राप्य, न विभेति इतश्चेति वाक्येन लोकात् 
तदमवमुक्तला, एतन हवा वे न तपति किमहं साधु नाकरषं 
किमहं पापमकरवमितिताक्येतेदादधयाभाव उच्यते । 

शरीरमाणमनोऽम्तः करणजीवासनां शरीरत्वं बानक्ष- 

वैविरहभावव पवोद्धिच्यत इति तेन शरीरादीनि मुलसति लीनानि 
स्युरतस्तद् मावाय प्रवेशः सवैब्रावह्यकः । किञ्च, लये ज्ञानिसाधा. 
रण्येन घस्णवेयथ्यलीलननु मवे स जीवस्याप्यानिष्टरूप पवेश्यतो - 
$प्थावदयक इत्यथः । तनु भवत्वन्व व्रान्येषां प्रवेश्चस्तथयापि जी- 
वस्य॒ निल्यस्वात् तत्नानन्वमवप्रवयो निष्प्रयोजनत्वादयुक्त इत्यत 
महुः # जीवे त्वित्याहि # । # उच्यत इत्यन्तम् # । # प्रधिद्ा- 
तीति # रसाजुभावनाय प्रविदाति । # दतिर्हेतौ #* तथाच सोभ्पे 
सप्रयोजनः। तस्य पुरुषोच्तमत्वं -ऋछोकाचयुक्तमयामावरूपास्लिङ्खा- 
दैव कायते । पतदभि मयस्तु य पवमतापकरत्वेन पते साध्वस।धू- 
त्री विद्धान् स आत्मानं स्पृणुते ब्रह्म प्रीणति । तत्र हेतुरमे यदैष 
हत्या । अब्र स्पृणातिक्ञानाथेक इति न पुनरुक्तिः । तेन सोऽपि 
युक्त इत्यथे; । अश्र या खक्पप्रातिरक्ता सा फलाध्यायतुरीयपादे 
निपुणतरं माप्य उक्तेनि मया तत्रैव दयुरफादनीयेति बोध्यम । किञ्च | 
द्विपस्वादीर्यादिनोक्तद्वितीयवाघफनिरासाय पट स्फुरीककु्वन्ति # 
्रारीरेह्याहि # प्रमनेोन्तः कर येतिप।ठे मनो ऽन्तरिति भिन्नं पद्- 



१९० सप्रफाश्रे अणुभाष्ये | 

पिशष।खायामन्तयाधित्राह्मये पठथते। यस्य पाणि मतानि $- 
रर यस्य प्राणः शरीर यस्य वाहू शरीरं यस्य चधुः करर 
यस्य श्रोत्रं शरीरं यस्य मनः शरीरं यस्य सक्छरीरमियादे- 
रने यस्यात्मा शरीरमिति । भत्र पुवोक्तनिगुंणदरेहानां भगव- 

शरणरणुजसेन प्रनरूपत्वाद् ब्रह्मशररस्वम् । तत्रान्नपवतते- 
रत तरिद्यतिः पराणष्वपि तथा । बनिद्धियेषु विङ्गानमयपरवेशा- 
त् तथा । मनासि मनोपयपरवशात् तथातम् । जीतेलानन्दमयः 
भरविशर्तीति तथासप । भरतो युक्तं पक्षिलकथनम् । 

ग्रानन्दमयभ्य खर्प विङञेषतो वक्तुमकक्यमिति यः पूष 
स्येति पर्वत्रोक्तम् । शरीरपवेशपयोजनकपक्िरूपितं पथरस्वपि 

म् एनद्रणनापमध्ये इत्यथैः । प्राणेद्दियान्नःकरणेति वा पाठः| 
अत्रायमरथः। पष्ट हि शरीरत्वम् । तञ्च भूताचाखानेषुं तलवम् । 
तथा ब्रह्मण अन्नरतंवं च सवे्रात्रोक्तमिति. प्रवेशोऽपि तस्य सिद्धः। 
धवं सवेतद्नुरोधाद् बहुदा पुरां दशंनादश्र प्रतिष्ठा पदेन पाद 
योर्वोधनाच्च पुरशचक्र न श्युतो द्विएद्दिषपवं कृतपग। क्रो पलक्षक- 
मिति तत्र तासां करां, तादु प्रवेश इति चामिपरते, न तु तासां 
विध्य स्थूलत्वं वेति निणवे स्वस्वेव कायोय पक्षिरूपेणश्रवेशः सि- 
दनीनि पक्षिलिङ्द्न्नमयादीनामपि प्रवेशः शक्यत्रचन इत्यथः 
एवं सर्वेषां प्रवेशे समधयित्वा लीलोपयिकप्रवेशायेमप्राहृनविभूतिङू- 
पाणां स्वरूपमाह । # अत्रल्यादि # ददं च प्रथमस्कन्धसुग्रोधिन्वां, 
या वै रसच्छरीतुलसीविमिश्रपाद्।गजरेरवभ्यधिकाम्बुन त्यत सि- 
दति । परवेद विभजन्त # तंबत्थादि# जीवस्व वरणनैव?शुद त्वाद् 
विज्ञानमयस्य प्रव शापनथक इति शङ्कात्रारणाय तदूधिकरणमाहुः।# 
कञनेन्द्रियप्तिर्यादि # जीवे तथात्व सखीलारसानुभवयोग्यत्वरूपे वोध्य 
मपवे सवत्र पक्षरेवोक्ति समथयत्वाऽ$नन्दमतरे शारीरत्वोक्तेत्तात्पयै 
घक्षतु यः पूरवेस्येति गृदेक्तंराशयमाहुः । # अनन्दमयसेष्यादि । # 
# रार रत्यादि च # । विषतो वक्तुमर्रकयत्वं .मनावागगम्वत्वाद् 
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सधारणमिति तेषु तथा बदन्वानन्दभयेऽपि तथेवोक्ततरनी श्रुति- 
रिति हेयप् । एतं पति सदमरिपतम्बन्धेन रजनादेरहपतामवा- 
ततपरके(रकपरेशाश्रय।णःपपि तत्तदालक्रत्वमितपुच्यते । वस्तु 
तस्तु परोक्षवरादोऽयमिति क्वायते। तथाहि । ब्रह्मविदाप्नोति 
परमिति वाक्पन ब्रह्मविदः प्ररमा प्निं प्तामान्यत उक्ला तत्ता- 

तप्य सत्यं ज्ञानमित्युचो क्तम । तत्र सर््रात्ममाववान् भक्तो भगव- 
ता सह तत्स्वरूपात्मकान् कामान् भुङ्क्त इत्युक्तन्यःख१नेन 

तदर्थोऽत्रधार्यते । उक्तमक्तस्य सदैव, तिरहभावे तु विशेषतः 
परिषस्तरूपानिरिक्ता स्फ्य अन्नपराणादिरूपः स एतराति ज्ञ.पनाय 
तत्तदरुपमुच्यते । 

तन परमपरेमवन्लं सिद्धति । ततो भगवदात्रिभावे सलयपि 
पूरावप्यातितीत्रलेन ह्ञानादि्तवेतिरोधनेनाग्निमरसानुभगे न 
मतिष्यतीति स्वयमेव तदलुभनास्सको भतरतीति ज्ञ।पनाय बि- 

बोध्यम् । नथा तस्यैष ई्यत्न शाब्द पव पूव॑समो, न त्वरथेःऽवे । 
तेनात्रायमथः। तस्येदमेदे षष्ठी । तथाच पूवस्य यः शारीर आत्मा 
उपक्रमे जग॑त्कवैतवेनोक्तस्तदमिन्न पष इति । पत्रमर्थोक्तौ गमकं तु, 
अत्रेऽन्यस्यान्तरार्मन उक्त्य भाव एवेति प्रगिवोक्तमर । प्रवेशस्य'यो- 
ग्यतासम्नादकत्वप्रकारं इ्टान्तनाहुः । # पवं सतीत्यादि # । पव. 
मन श्ल्यस्तरानु सारेण वास्तवं पक्षिरूपमाहत्य प्रकृतश्ुवयर्थो निर्णौ- 

तः। मतः प्रं परोक्षप्रिया इश्र शि देवा प्रत्यक्षदधिष्र इति भुतः । व् 
खिकायडत्रिषय) बह्मात्मवित्या इमे । परोक्षवादा ऋतयः परोक्षं 
च मम प्रिवमिल्यकादशस्कन्धीयमगवद्वाक्यादच परोक्षवादृस्यैव 
ल्थायस्त्वेनात्र परोक्षवाद पवालीप्याहुः । # स्तुत द्याह । # उ~ 
पपाद्यनम्ि । # तथाहीत्यादि, # प्रतिष्ठारूपत्वमिव्यन्तम् # तत्रेति # 
तात्पयेकथने # । तद्थति # । ऋगधः । # तचदूप- 
मिति #। भश्नव्राणमनोरूपम् । # स्वयम्रवति # । भगवान । 



१९२ पथकाशे अणुभ्।ध्पे 

नरु पतष्र्यते । तदाऽनुभवविषंपः प्रकट आनन्दपरप ईति 
तत्सरपदठुस्यते । तवे निरूपभिपीतिरेव पुर्या, नान्यदिति श- 
पनाय प्रियस्य पधानाङ्गतवपुच्यत । तदा प्रिपक्षशादिभिरान- 
न्दात्मके एव वितिधरसमाव्रसन्दोह उतश्रते यः सदक्षिणः पक्ष 
उच्यते। ततः स्पशादिभिः परविलक्षणः परढृष्टानन्दसन्द ह पः 
स॒ उत्तरः प्न उच्यते । नानाव्रिषपक्तसमूहयत्मकत्वात् तयोः 
पक्षयोयुक्तं तथालम् । ायिभावरस्येकरूपतादात्मसपरर्यते । 

® कन्द ® 

यतस्तत एव विभावादिमिदित्रिधमावासत्तिः । परपराप्तिप्राष 
नीमूतव्रहम्षनदशायां तदानन्दोऽपिं यः पूवंमनुभृवः सर गणि- 
तानन्द हइयेतदानन्दानरुमवरानन्तर तुच्छेन मातीष्टगतावमाधन- 

#तत्ेति# । आनन्द मयस्वरू पकथने शरैप्रि यस्येति # प्रिवस्वकूपस्य । 
तेन शुत प्रियमिति नपुंलकलिङ्स्य नानुपपत्तिः भप्रधानाङ्त्वमुख्यत 
इति # क्षदपनयोपदिषष्यते । ईत आरभ्य कल्पनापदेगो बोध्यः । स- 
त्राय प्रकारः । आनन्दमयानुमवे निरूपधिप्रीतिरेव मुख्या । भक्तया- 
$हमकय। प्राष्य इति वक्तये तस्था पवानुभवजनकत्वात् । नान्यत् 
साधनान्तरमिति ज्ञापनाय प्रिथस्थ प्रीतिविषयस्यानन्वस्वरूपस्व प्रधा- 
नाङ्गत्वं रिरस्त्वमुच्यत । शिरसा $भिक्ायते, सोऽयमिति । तथा नि- 
रपधिप्ीया भगवानिति िरःशबदे तस्सिद्धिनिवन्धना मणी । एव- 
मग्र, # तदेत्याद्िना वक्ष्यमाणयोमावयहक्षणात्तरपक्षस्वे$पि तथा । 
ताभ्वासूङयाऽ्मीषटदेशं परा्नाति । पव दरोनस्पशजनिताश्ां मावा- 
कयां रीघरं मगवन्तं प्राप्रोतीति । # खायिमावस्येत्यादिनाऽऽत्मशबे 
तत्सिद्धिनिवम्धना सा । परप्राप्तील्यादिना च पुच्छष्दे पृदषामान- 
न्दानां प्रदौसानिषन्धता सा बोध्यने । + प्रतिष्ठाश्चबोऽपि तथा| 
एवम्नव्रयवेषु परोक्षवादो वेभ्यः । तथाच सखमेघमरानुत्ाके आमन्ब्- 
ङपं परप्रकात्रकं कपरनीयं परमेश्वरस्य यत्स्वरूपं ब्रह्मा ज्ञातवान् । 
स सवौन्तयौभी सवैनियामको बहुधा विचरति यत्र स्मकं भवति 
स आत्मा जननां मानस्तक्तम्बन्धी । मानसाश्चेते- मावा -आनन््रूपो 
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छेन सष्पतोऽपि तस्माडीनतवं चेति एृष्ठमाग।दपि दृरस्थित- 
पुच्छरूपलं ब्रह्मण उच्यते । पुरुषोच्तमाधिषएठनलाव् प्रतिष्ठा 
पल च । पव सयक्षरावप्युत्तपरसेऽप्यपरधानी भूय मक्तकाम- 
पूरणकतेत्येऽपसम्भावना विपरीतभावना च सम्भवति । तदभ।- 
धापासननेत्र स भवतीलयाच्ुक्तम् । सानुभवाभवेऽपि गुरूपरे- 
शादिनापि तद् स्तिस्वमात्रमपि यो जानाति तं ब्रह्मविदः सन्त 
सक्सधमेनििष्टं वतमानं च पिदृरत्यग्रऽवददस्ति त्रक्षेति चदि- 
त्यादिना । ब्रह्मासच्चक्नानेऽसन् भवतीर्यक्तरा तदस्तिलङ्गाने 
सन् भवततत्ययुक्वा, सन्तमेनं विद्रिति त्लेनान्यज्ञानं यदुक्त, 
ठनाक्त पुपोत्तमानन्दानुभववन्तं जानक्रियाविचिष्ठं जीत वतै 
मन व्रिदु; । अननुभवे केवत गुखूपदेश्चादिना तारण््रह्मास्ति- 
सङ्गन स्वरुपतः सन्तं तं विदन तर जञानादिमन्तम् । तदन्- 
गाने सर्डकतुस्यमिति श्रुतिताय्मिति ज्ञायत । 

एवं विचारचातुभवद्भिः सद्धिप्रनाधिपे । 
आनन्दमयतानन्दन्दादायाऽतरधारयते ॥ ॥ ११ ॥ 

. नन्व्रानन्दमयस्य म ब्रह्मता वक्तु शक्या । मये लेके 
विक्राराधिकररविहितत्वादित्याशद् सयमेव परिहरति । 

इति तज्जनकस्य यत् स्वरूपे भावरूपं कल्पनया परोक्षवादाथमु- 
च्यत इति वीध्यः । पतमथ ददीकतुम, असन्नेध स मवतीति छो 
ग्याकूवैन्ति # पवं सतीत्यादि # ज्ञायत इत्यन्तम् # । शेषाणां 
शुतीनामथेस्तु पूवांक्तपक्षेष्वपि तुल्य इत्यतोऽग्रे न व्याख्यातम् । 
पवं परोश्रवादव्यास्यानस्य फलं कारिकया$हुः । # एवे विचारे. 
यादि # पवमसिमिन् वणंके आनन्दस्य क्ेयकोरिनिवेशे तदनिवेशये 
चानन्द मय्य वरब्रह्मत्वं निधाधमिति प्रमुचरणेव्यैवखापितम् ॥११॥ 

अतः परमन्रिमसुत्रमवतारयम्ति # नन्वित्यादि # मयङ् 
१५ 



१९४ परकर अ्रणुभाष्ये। 

विकारशब्दान्नेति चन्न प्राचुयौत् ॥ १२ ॥ 
अनेनैव पूषेभूत्राथैः सिद्धो भविष्यति । विकाराची म. 

यटूपलयययो यस्िस्तदिकारशब्दं तस्मात्तच्छन्दवाय्यं ब्रह्मन भ. 
वति । ब्रह्मणऽत्रकारित्वादिति चेत् । नात्र विकारि मयद्, 
किन्तु पराचुयोव । प्रचुेमतति प्राप्नोतीति पाचु व् । तथाच 
पाशिनिः ¦ तत्मकृनव्रचने मयद् । प्रासुयेण प्रस्तुतं बचनं तल- 
फुतव चनं, तस्मिन् मयट् प्रत्ययो भबतीयथः । 

तयोभौषायामित्यनेन लोके भयटो विकाराधिकारे विहितत्वाद्चै- 
दिकनिणेयस्यापि वादिबोधनाय लोकन्यायेनैव कतव्यत्वादित्याश- 
डम्य परिदर्तीर्यथः । सूत्रं पटित्वा भ्याकु्वैते ॥ विकारणशब्दानने- 
तिचेन्न पाचुयात् ॥ # अनेनेत्यादि # । विकाराथनिराकरणमैव पू- 
वैसूत्रगत आनन्दमयरब्दो यौगिक इति बधनान्निरवध्यानन्द्रूपः 
परमात्मेति सिद्धो भविष्यतीव्यथेः। # विकारङ्ाब्दमिति # पदमिति 
शेषः । अनेन सूत्रांरो मायावादिवद् श्रान्ताः प्रागपि ऋषयः स- 
न्तीति, तथा प्राचुयोदित्यनेन व्याकरणान्तरे पाचुर्येऽपि मयडस्ती- 
त्यपि वोधितम । तथाषीदानीं पाणिनीयसयेवात्याहतत्वात् प्रसि 
त्वाञ्च प्राच्या तत्सम्मतिमाहुः। # तथाचेत्यादि # ननु पाणि- 
नीये सूत्र तच्प्रकृतवचने मयडुक्तो, न प्राचुर्ये इति कथं तस्य स- 
म्मतिच्वनोपन्यास इत्याकाङ्खायां व्याकुबैन्ति # प्राचुरयेणेत्यादि # 
सूत्रं तु कारिकायामेवं व्याख्यातम् । तदिति प्रथमा सम्थधिभ- 
क्तिः । प्राचुर्यण प्रस्तुतं प्ररतम् । तथाच, प्रथमान्तात् खमथौत् प्र- 
कृतोपाधिके वतेमानात् स्वार्थे मयड् भवतीति । उदाहरणं तु 
परकृतमन्नमन्नमयमिति । अपरे तु प्ररतपुच्यतेऽस्मिन्निति प्र्तव- 
खनम् । उदाहरणं तु प्ररुतमश्नमुच्यतेऽस्मिन्नित्यन्नमयो यज्ञ इति । 
उभयथा च सूव्रप्रणयनाद् इयमपि प्रमाणमिति । अयमेवार्थः प्र- 
सदिभ्नूदितः । सिद्धान्तकोमुां तु तथानूय पराञ््येण प्रस्तुतं 
प्रहृतं तस्य वचनं प्रतिपादनमिति व्यास्यानेन शुभ्रे षष्ठीतत्पुरुषो 



१ अध्याये १ १द६। १९९ 

प्राचुर्येण पूवोरेक्तयाऽप्याधिश्येन, को हेतान्यात् कः पा- 
ण्यादिति वास्य प्रकरेण स्तुतपर । अतो मयट् पूरवपिक्षया भ्रा- 
चुयंमयत । एकदेशनरदेरोन तदर्थ॑रक्षणया प्राच्यः । ाचुर्येण 
भस्तुताधेवाचकलादित्यर्थं इति बा । 

च।धितः। मनोरमादिषु तट्टीकासु तु यथपि प्रतशब्दः प्रस्तुतमाजर 
रुढस्तथापि वचनबग्रहणसामथ्यद् याषक्स्य.प्रकृतस्य. लोके प्र्या- 
यनमभिप्रेतं तत्रायं मयद् स्यादिति, षिशेषो लभ्यत इत्युक्त्वा खा- 
धिंकप्रकरणवरात् प्रचुराथबोधविषयड़त्तिमतः प्रातिपदिकात् स्वा- 
थं मयडविध्ने प्रातिपदिकाथोंपल्थापिका प्रथमा विभक्तिः व्ररृता- 
वथादेव सिद्धयतीति वचनपदस्य मावच्युत्पत्तौ तच्छब्दश्रहणं य~ 
यम् । अधिकरणव्युत्पत्ती तु थपरमाप्रापकत्वात् साथकम् । उस्य- 
मानता प्रतता च प्रृत्यथंविशेषणम । व्युरोक्तमधिकरणत्वं तु 
मयडथं श्त्युक्तम । दाढ्देन्दुशोेखरे तु स्वाथिकप्रकरणतरिरोधादधि- 
करणन्वं मयडथं इत्यसङ्गतम् । नचान्नमयो यज्ञ इत्यादुदाहरणासि- 
दिः । प्राचुयेवदाधिकरणलक्षकाच्छब्दात् स्वार्थे मयटूकरणेषपि त- 
त्सि्धेः । इत्तेरप्यत एव सङ्तेश्च । सूत्रे तु तद्रहणं चिन्तयप्रयोसन- 
मित्युक्तम् । तदेतत् सवै इत्तिविचारादेवानुसन्धाय तद्भहणश्रैय- 
थ्येनिद्स्यथम । तेन प्रकृतं तत्मङृतम्, उच्यत हति वचनमवदयप्रति- 
पादनम् । एाचुयंण प्रस्तुतस्य वचनं वाप्रकृतव चनम् । तन्न तथति 
सुश्राथेः । तथाच तच्छब्द स्य विवक्षितप्रकारवोधनार्थत्वाद्वचनप- 
द स्यावद्यका्थैत्वदेवं सूत्रार्थोक्तो सम्भतित्वं निर्षाधमिति तथेय- 
थः । स्वोक्तं विभजन्ते # पाचुर्येणेत्यादि # । * पूवा पेक्षयेति # 
अन्नमयादिचतुष्टयपिक्षया । नयु प्राचुर्येण भस्तुते ऽरथऽचुशिष्टो मयद् 
कथं प्राचुयंबोधक. उच्यत त्यत आहुः। # पकदे रत्यादि # । यथा ` 
हि भीमसत्थारि पदानि, विनापि. प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोवौ लोपो 
वाच्य इति वातिकेनेकदेशभूतान्यपि विशिष्टाथैनामानि, तथाल ना- 
भत्वाभावेन कक्तुमशक्यत्वालक्षणया श्चुयण प्रस्तुतं बोधयतीत्य~ 
येः । पू्वरिमन् पक्षि कलट्पनाद्केशाव् प्रकारान्तरेण भ्याख्यातम् । त. 



९१९६ स्रकाश्चे अणुषाष्ये | 

छन्दसि द्रथरभ्यिरिक्त्यले भयटो विकारे विधानामा- 

घाद व्याकरणमप्यथनिणायकम् । विह्गानमयानन्द यशब्दो 

यन्नमि पाणिगर्मयड् मतयो मपा, ्रचचच्छन्दत। ति कथ 

ग्राचत् । 
| 

शद्ध पञ्चस्यन्तमिदं पदम् 1 तेन कटपनाश्कैर श्व्यथैः । ननु, मय 

इतयोमौयायामिति सूत्र विकल्पस्य भाषायां सिद्धवदे नित्यं विका- 

रे मयट् । किञ्च, नित्यं वृद्ध शरादिभ्य इत्यप्रिमसूत्रे भापायामित्य- 

स्यानुष्त्या माषायां नित्यो, वेदे बृद्धादिभ्यो मैकट्पिक इति सि- 

दति 1 पवं सत्यानन्द शब्दस्य बद्धत्वात् ततो धेकरिपिको, विक्ञान- 

शाब्दा च्च नित्यो विकारे मयडदण्डवारितः। अक्नादि पदेभ्यश्च स्वा- 

दसिक एवेति प्रायपाटानुग्रदाद् विकाश पव युक्त इति तं विहाय 

प्राये तद ङ्गीकारो न युक्त इत्यत आहुः # छन्द सीत्यादि क 1 कद्धय- 

ल्व्यतिरिक्तखल दाति # वहच्यले । तथाच यदि सूत्रकारः पाणि- 

निस्तथाभिपेयात् तदा छन्दसि वहश्ब्युदा साय
 चच पवेति न नि- 

यभयत् । अतो नियो वैकद्पिको वा मयट् छन्दसि वहचो विकार 

न शबत्येवेति पाणिनीयविक्वारेणापि प्राचुयौश॑ग्रहणं युक्तमेवेत्यथः। 

अत्र शदुःराचाय)। अन्नमयादिविज्ञानमयान्तं वि
कारप्रायपी- 

ठमनारत्यानन्द मयपदस्य रायो धतवब्रह्मविपयत्वयोरङ्गीकारे प
्रा 

यपाटविरोध आकस्मिकत्वं च । मान्तव्िकव्रह्मधिकाराद ब्रह्मवि 

वयत्वादग्णेऽक्नमयादीनामपि ब्रहमत्वप्रसङ्गः । अन्नमयाघ्यान्तरस्या- 

न्यस्य कथनात्तेषां न ब्रह्मत्वम् । आनस्द्मयादन्तरस्यान्यस्याकथ- 

नात् तस्य रह्मत्वमित्यङ्गीकरऽप्येकस्यैवानन्धमयस्य ब्रह्म॑ण आतम 

व्वेनावयवित्वं, तथव पुच्छत्वेनावयचत्वमित्यसामञ्जस्थम् । किञ्च। 

परियमोदादिविशेषयुतस्यानि्द् मयस्य 
स्थलोकप्रसिद्धत्वेन भावा- 

मावरङ्ास्पदत्वाभावादसन्नेव स भवतीतिष्छोकस्यापि विरोधः) 

अपि चानन्वमयस्य रह्मत्वेऽपि प्रियाच्वयवयोगेन सविरोषब्रहमत्व- 

म्ेकतैव्यम् । तथा सति वाङ्मनसा $गोचरत्वबोधकस्य, 
यतो. 

ब्ाचो निवसन्ते इति वाक्यरोषस्य विरोधः । किञ्चानन्द् प्रचुर ६" 



१ अध्याय ९ पाद्ः। १९७ 

भ्रव केचित् सुतरेविपुव्रवाविनो विकारार्थसं बरदा श्रु 

तिसूज्रादीनाम्था्ञानात् । तेद् बेदाश्रथे विद्विभगवतो नवम।वता- 
रकाय साप्य् । 

युक्ते तजर दुःगाल्तित्वस्यापि प्रत्ययापत्तिः । लोके प्राचुर्यस्य प्र- 
तियोग्यटपनासापेश्चत्वात् । तथाच सति यत्र नान्यन् पदयाति श्- 
णोति विजानातीति खुखंकरसे भूम्नि ब्रह्मणि तदृव्यनिरिकाभावयो- 
घकशरुत्यन्तरम्यापि विरोधः । किञ्च । प्रियदः प्रतिशरीरं भिन्नत्वे 
नानन्दमयस्यापि तथात्वात् तस्य न ब्रह्मत्वं शक्यवचनम । सलयं 

ज्ञानमनन्तं ब्रहेति श्रुती, ए्रको दैवः सवभूतेषु गूढः सर्वैव्यापी सवै- 
भूतान्तरात्मेति व्यन्तरे च ब्रह्मण आनन््येकत्वयोः रावणात् । 
फिञ्च । आनन्दपदस्येवाभ्यासो, न त्वानन्दमयपदस्यत्यतोऽपि न त्र- 
ह्यत्वम् । पतमानन्द्मयमात्मानमुपसङ्क्रामतीदयभ्यासस्त्वन्नमया- 
दिप्रवाहपतितत्वान्न व्रहमत्वसाधूनसमथः । अत आनन्दमयदाद्दस्य 
ब्रह्मविषयताया अनिध्चितत्वेन तत उत्तरेप्वानन्दमान्नपयोगेष्वानन्द्- 
मयाभ्यासस्य कल्पयितुमशक्यत्वाप्नानन्दमयो ब्रह्मेत्याहुः । 

तन्मतस्याधिक्ररणसमापतौ दुष्रणीयत्वादम्रैतत्सूत्रे पूर्वपक्षत- 
योदितमानन्दमयपदस्य विकाराथत्वं यत् सिद्धान्तितं, तस्यासद्गत- 
त्वायाइः । # अत्र फेचिदित्यादि # अत्रानन्दमयरब्दे $प्रमयादिषु 

प्रथस्वपि वा केचिकनिर्िंरोषवाद्ग्रिष्छा विवनैवादाचङ्ीकारेण भ- 
गवन्माहात्म्यादिनाशकत्वात् सवेविप्रचवादिनो विपयवाक्याकरणश्र- 
तेस्तद्धिचारकाणां व्याससूत्ाणां व्याकरणम् जाणां च तात्पयांक्षानाद् 

विकाराथ्धं वदन्ति।तत उक्तश्रुत्या्यथविद्धिभगननो नवमावतारस्य 
बुधस्य काय बेददुषणरूपं क्ञात्वोपेक्ष्यम। पाद्मोत्तरखण्ड उमामहेश्व- 
रसंवादे तामसशाखकथनं तिन्ञाय कानि चिदसच्छास्नाण्युक्त्वा, 
'मायावादमसच्छाखं परच्छक्नं बौ दमुच्यते। मैव कथितं देवि कलौ 
ब्राह्मणरूप्रिणा । अपाथ श्वतिवाक्यानां ददर्ह्टोकगर्हितम् । क्मस्व- 
रपत्याज्यत्वम्ेव प्रतिपाद्यते । सवैकमेपरिभ्र्टं पैकमेत्वं तवुख्यते। 
परेशज्ञीवयोरेक्यं ' सयात प्रतिपदयते । ब्रह्मणश्च प्रं रूपं निशुणं 



१९८ सप्रकाये भ्रणुमाष्ये । 

श्यते मया। सर्वस्व जगतोऽप्यन्न मोहनाय करो युगे । वेदाथेवन्म- 
हादास्ं मायावादमवैदिकम् । मयेव वक्ष्यते देवि जगतां नादाकार- 
णादू' इति शिववाक्याद् वेदाधथविद्धिनोदरणीयमित्यथः। नच प्रा- 
यपाठविरोधः । विकाराथस्य प्राणभययपद पवाभावात् । प्राणादीनां 
याणां इत्तित्वेनाकाशपृथिव्याश्च भूतान्तरत्वेन तदवयवकत्पनाश्र- 
न्थतस्तत्र मयटः स्वार्थिकत्वस्यैव मट्भास्करोक्तरीत्या निश्चयात् । 
नच घटाकाडास्य घटविकारत्ववत् प्राणाद्युपाध्यवर्छिन्नस्य प्राणवि- 
कारत्वं भामस्युक्त सीतया सिद्धयतीति प्रायपाठसिद्धिरिति वाच्यम । 
पतस्या रीतेमेजतेफेनालम्बनकट्पत्वात् । अवच्क्न्ने तद्विकारन्वस्या- 
प्रत्ययात् । शाचेषु कापि तथाप्रयोगाद्शेनाश्च । तुष्यतु वुजेनन्या- 
येन तदङ्खीकरेऽपि नस्य सत्यामुभयत्र प्राप्रावेकतरनिणांयकत्वं,नतु 
तत्ापकत्वमिति दश्चचदछन्दसीति व्याकरणसूत्रेण, न बह्वच इति 
नियमिते विज्ञानानन्दशाब्दाश्यां वैकारिकमयटूप्रापतरेवाभावेनाऽकि- 
चित्करत्वाख्च । नच मनोरमारिषु, मयड् वेति सूप्रण, हेत॒मयुष्ये- 
भ्य इत्य नुवतेमाने हेतुबाचकादानन्दशब्दादागनार्थे मयर साधयि- 
त्वा विकारस्यार्थिकत्वमुक्तमिल्यस्त्येव प्रािरिनि वाच्यम् । पञ्च- 
स्वप्यक्नमयादिषु स्वाथ मयदूपरात्ती बाधकाभावेन बथा तदनिहा- 
येवं द्धि्कट्पनस्यायुक्तत्वात् । हेतुत्वस्य निमित्तोपादानसाधारण- 
त्वेन विकारस्यार्थिकताया निर्णेतुमदाक्यत्वाञ्च । न्छनन्दप्रा चुयं- 
श्योक्तरीत्या वुःखशाबद्यस्फोरकत्वेनानन्दमये ब्रह्मत्वसिद्धभावादा- 
गताथैमादाय विकारादरभ्पे को दोष इति वाच्यम् । रोकेऽपि प्र 
चुरप्काशः सविता, प्रभूतसन्तापो निदाघदिवसोऽन्धकारमयी व- 
वांविभावरी, बहुधनो वेश्चवण धत्यादिवाक्यश्चवणे प्रतियोगिनां त- 
मःशेलयप्रक्यरादारिद्र याणां प्रलयक्षतो बाधेन तत्र तदल्पत्वदादूमया 
अनुदयात् । वेदे तु सवैभूतोपजीव्यांरानन्दभ्राचुयंबोधके दरापेतेव 
परतियोग्यल्पत्वशाद्ूा । यदि हि तत्र वेदो वुःखसम्मेदमभिपरेयाद- 
घयवकटपनायां तदपि कचिन्निवेशयेत् 4 सजातीयैरेषार्धेरषयषकष-. 
स्पनाया अनुपक्रान्तत्वात् । आकाश आतमा पृथिवी पुच्छं महः षु- 
खमित्यादिना तथा निश्चयात् । यश्च शारीर आरेमेति शरीरसम्ब- 
न्धषोधनं वुःखसम्मेदसमरथेकमित्युक्तं, तधप्यन्तयामिनबराह्मणाननुस- 
न्धनरेतुकम् । अत एवं सत्यपि यत् तव्विचरेशौनममये वुःखा- 
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दे ऽयैस्तपवोचाम ॥ १२॥ 
~ 

सित्वकथन, तद् प्रन्थङृतो भहावुःखसंस्कारस्य ध्रावदयमेवं गमय- 
तीति दिङ् । 

भास्कराचा्यास्तु स्वरूपेक्ये भ्राचुयैवचनं प्रचुरपकाशो र- 
विरितिवन्नेतराम्पत्वमपेक्चत इत्याहुः । 

रामायुजाचायांस्तु, तत्प्रचुरत्वमितरसन्षां नावगमयति । 
अपि तु तस्यास्पत्वं निवतैयाति । इतरसद्धावासद्भावी तु प्रमाणान्त- 
रावसेयौ । शह त्वपहतपप्मत्यादठिना प्रमाणान्तरेण तद्भाव प्वा- 
वसीयते । तथा आनन्द्मीमांसायां ब्रह्मणि निरनिदायदशाश्चिरस्का- 
नन्दयोधिकया श्चुत्य पूर्वाक्तजीवानन्दापेक्षया प्राचुर्थबोधनेन सापे- 
क्षत्वमप्येवं पूयत इति वुःखसद्भावावगमकथनमसदित्याहुः। तदपि 
युक्तमेव । उपपन्नत्वात् । 

यत्त, श्वी्रामण्योद्छन्दसीत्यन्र भियद्ङन्दसी्यशो भाष्य- 
कृता छन्दसि विभाषाया व्यवस्थितत्वमुपेतय प्रत्याख्यातस्तद्रीत्य पर- 
कृतेऽपि भाषाग्रहण, दचचश्छन्दसि, नोत्वदरभषिल्वादिति सूृन्रदयं 
च त्याज्यम् । तथाचानन्दमय इत्यादावपि विकारे मयट् सुकर ए- 
वेति शङ्कुराचायोरितं सम्यगेवेति मनोरमायां समर्थितम् । तनतु 
विकारत्वप्रकारकबोधविवक्षायां बह्वचः परस्य मयद्त्ययस्यासाधु- 
त्वज्ञापनाय, दचचदछन्द सीत्यादे रावदयकत्वेन दष्टान्तदा्टन्तिक.- 
योवेषम्यारिति दूषण परदद्य रामरूष्णशास्िभिरेव सिद्धान्तरज्ञा- 
करे दूषितमिति न कथमपि विकारे मयदूसिद्धिः। यदपि भाचीन- 
हत्तिकारोर्विक्ञानमयस्ये विकारार्थकःवं यदाथितं ततैव गतिरिति 
मनीरमायाभुक्तम् । तदपि कटिपतमिवाभाति । रामानुजाचार्थैषै- 
सिक्ारानुसरणस्य कृतत्वेन तेरननूदितत्वाव् । अथास्ति तव तर्हि 
तनैव दोषो नान्य्रेति, न किञ्चिदेतत् । किञ्च पूर्वसूते, अभ्यासा- 
दित्युक्तवाऽस्मिन् सुन्रे प्राचयोिति यदुक्तं तेना्नमयादिषु पश्च 
स्वापि प्रादुयंमेव वाधकाभावात् सिद्धयतीति प्रायपाटो ऽव्येतस्थेवा- 
जुभ्राहको,.न वु विकारा्थपयोति बोधनायाहुः # योऽथस्तमधोचामे- 
ति # यः सवरा्ुस्यूतः पञचानामथंस्तं व्याकरणसूतोपन्यासेनाषो- 



९०० पपरकाकषे अणुभाष्ये | ̀ 

कब्दपरलतरिचारेण मठो मिकाराथलं मिवारितम् । प्रथ. 

व्तप्िचरिखापि निराकरोति । 

तदेतुग्यपदेशाच ॥ १३ ॥ 

हेतसेन स्थग्देशो हेतुव्यपदेश्च; | तस्य हेतम्पपदेश्प्तद्धेतु- 

सपपरेशस्तस्पाव्। एष ह तानन्दयाति। आनन्दयतीयथः । पर्व 

स्पागि विक्रारभूनस्यानन्दस्यायमवरानन्दमयः करणम् । यया 

{जतस्य जगतः कारणं व्रह्म अनिकरनं मचिदरूपमेनमेव्रनन्द्म- 

पाऽपि कारणल्ादूनिकृनोऽन्यथा तदराक्यं व्यथो स्यात् । 
तस्माज्नानन्दमपो तिकारारयः । चकारः समुदयं षदन् तुवर 
यौ कोऽर्थो मध्ये प्रतिपादित इय।ह ॥ ९३ ॥ 

भै, ¢ ऋ 

तनु किमिति निर्वन्धने सूज्रत्रपेरोवं ण्पते । अन्नपयादि- 

खामेस्यथः ॥ १२॥ 
उक्तसूतेण विकार्य निरस्तेऽत्रिमसूत्रस्य कि प्रयोजनमियत 

आहुः # रब्देयादि # तामिन्द्रो मध्यतोऽ$परोध्य व्याकरोरिति धु- 
तेभखं व्याकरणंस्छृनमिति परिशिष्ट व्याकरणरूपः शुब्दोऽथनि- 
गायक इति तदृयछविचारेण तथा कृतम् । तदपेक्षया अथस्तु षि. 
छः । प्रतिपाद्यत्वेन शपित्वात् । उक्तशया निराकरणे स चेद् विह- 
देत तदा प्रयासो व्यथः स्यादतस्तद्वारणाय सूत्रान्तरमिलथेः । उ- 
क्त ितिकं विकाराथनिराकरणं दरुत्पादयन्ति # सवेखेयादि #। 
# व्यथमेव स्यादिति # रस\ हयवायं रन्ध्वाऽ$नन्दीभवतीति पूवै- 
वाक्ये पूर्यप्रछृतस्यानन्दमयस्थैव रसत्वेन सिद्धत्वात् तल्वाभेनान- 
स्दवत्ताश्रावणेमैव रसरूपस्यानन्दकारणनाया अथतः सिद्धो पुन- 
स्तत्कथनमप्रयोजनकं सत् तथा स्यादतः कारणत्वेनाविरृतत्वषो- 
धनायैवेदं वाक्यम् । तेनाविकारत्वमेव सिद्धतीत्यथविचारेणापि न 
तथेलथेः ॥ १२३॥ | « , 

मान्ववर्णिकसूत्रमवतारयन्ति #नम्विलयाि# । #एवमिति# 
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वेदृपासतनापरस्वेनापि शरुरयुपपते; । पएक्षपुच्छादिखेन मोदममा- 
दादीनायुक्तसाच । तस्माद् ब्रह्मसेन स्ाधितमप्याबर्यकापप- 
क्यमाबान्न ब्रह्मपरस्मिति परप्नेऽमिधीयते । 

मान्तवर्णिकमेवं च गम्यते ॥ १४॥ 
सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह या वेद् निहितं गहायां परमे व्यो- 

भन् । सोऽश्नुते सवान् कमान सष ब्रह्मशा विपश्चितति 
मन्त्रः । मन्त्रेणामिधया हर्या प्रतिपाधं मान्त्णिकम् । तदूप- 
पादनग्रन्थे तदेव युरूयतया हायते । यत्र यदुद्दिष्टं तदेव युख्य- 
तया ब्गातव्यम् । उपपादनीयं च सन्दिग्धम् । तत्र, ब्रह्मणा बि- 
पश्चितेति सन्दिग्धं सर्ग ब्रह्म । 

परमात्मपरत्वेन । नचोपास्तरश्रवणादप्रामाणिकं कथं कटप- 
नीयमिति शङ्कधमः । तदभावेऽपि विद्युद् ब्रह्मे्यादिषु विचयुदाययु- 
पासनासु प्रकरणबलेन तत्खीकफारात् । प्रकृते तु पक्षपुच्छादित्वेन 
मोदप्रमोदादीनां कट्पनयोकतरत्वाश्च लिङ्स्यापि सद्भावात् । तस्मा- 
बु्तहितुद्यादू ब्रह्मत्वेन साथितमप्यानन्दमयपदमावद्यकोपपत्य- 
भावान्न ब्रह्यपरमिति पातत इव्यथः । ब्रह्मपरत्यमिति पाठे त्वशैतीति 
शेषेस्बरुरिबो बोध्यः । को मन्तः, किं मान्तवर्णिकमित्याकाङ्क्षा- 
यामाहुः । # सत्यमित्यादि # यथाच यं कञ्चिदर्थमभिसन्धान श~ 
क्यसम्बन्धानां नानात्वात् तेषु य॑ कञ्चिदादाय लक्षणया यत्किञ्ि- 
बु ख्यते, तन्न मान्त्रव्णिकम । किन्तु मन्त्रेणामिधया पदशक्त्या मु- 
ख्यष्स्या यत् प्रतिपादं, ततं तथेत्यथैः । एतस्य भान्नवार्णकस्य क- 
थमुपपसित्वमित्यत आहुः # तदित्यादि # । #तवुपपादनग्रन्थ शतिकः 
। सथैस्मिन् प्रपाठके । तथाच तस्य मुख्यत्थादावश्यकोपपल्ति- 
व्वमिल्य्थः। भुख्यत्वमेवास्य कथमिदयत आहः # यबेत्यादि # ननु 
तदेषाऽभ्युक्तंति ्रतिकश्ानान्मन्श्रस्य प्राह्मणव्यास्यानत्वं स्फुटम् । शि- 
छस्य प्रपाठकस्य मन्वव्यास्यानत्वे कि गमकमिलयत आहुः # उपपा- 
वनीयमिष्ठि #। # सन्दिग्धमिति # विभक्तेमेदात् पदमेदाश्च स- 
म्द्ग्धिम् । तथाय' सन्दिग्धोपपादकत्वमेष भ्यास्यानत्वगमकमिस्य- 

२१ 
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तस्य हि एलं वाकम नोपपाचते । फं तु स्मः स्तुत 

आनन्दः । श्रभ्यासात् स्तततरपिलयतरोचापर । शिरपण्यादिकं 

तु सतत्यथेव पुरप्िभताय । रोके हन्तमृतं बिष च 

तदाकारं मवति । 

थः । ननु सर्ब ब्रह्मणि कस्मिक्षरो कुतश्च सन्देह इत्यत आदः । # 
तस्य हीत्यादि # । # वाक्य इति # मन्त्रे । तथाच ब्राह्मणवाक्रये 

दिवीयया परस्य फलत्वबोधनात्, तदृव्याख्यानमन्त्रे तु हितीयया का- 

मानां फटत्वबोधनाद् ब्रह्मणश्च गीणत्वबोधनात् तस्य फ्टत्वांशे स- 

देह शृत्यथः। तर्हिं कथं तस्य फटत्वमुपपाद्यत इत्याकाट्रायां सवेतः 
्रचुरानन्दर्व्वेनोपपाश्चत इत्याहुः # फलन्त्वत्यादि # । # सर्वेरि- 
ति # प्रकरिः । प्रफारास्त्यभ्यासमवीन्तरत्वस्ाधिकत्थादयो बो- 
ध्याः । नयु यदि प्रचुरानन्द रूपेव फलत्वाभिय्रेतं स्यादमूतेस्य त- 
थोक्तं स्यान्न तु रिरःपाण्यादिकं कटप्येत । प्रयोजनाभावात् । क- 

 द्पनया चोपासनाथता प्रतीयते, न तु परमफलतत्यत आहुः # रि- 
र इत्या # । # रिरःपाण्यादिकमिति # इदमा बोधितं रिरःपा- 

ण्यादिकम। # पुरुपविधत्वायेति # सर्वेपां पुरुपविधत्वाय । यदि 8 
स्वयं॒॑पुरुप्रविधो न स्यात्तदा तवुपरितनोऽअरमयान्तः कोश 
पुरुषाकारो न स्यादिति तदथै तथोक्तिरिति तस्य पुरुषविधता 
मन्वयं पुरुषविध इति वाक्यादेव प्रतीयते । अतः सा कर्टपना नोपा 

सनाधौऽपि तु स्तुत्य्थेति कट्पनाया लि्गत्वामावात् प्रकरणा पेक्षय 
वाक्यस्य बछिष्ठत्वाच्चानन्दमयपदु स्य ब्रह्मपरत्वं न पारिप्टवमित्य 

थः। नन्वानन्द् मयस्य पुरुषविधत्येन कथं सर्वैषां तथात्वमित्यत आदुः 

कैलोके दीत्यादि# । अयमथः । लोके हान्तभृतस्य तदाकारता मूष 
निषिक्तप्रतिमादौ दृष्टा । बहिर्वेएटितस्य तदाकारता तृपदेहे सीवितः 
सनादौ च दृष्ठ । तथाच वथा भाण्डकतूरः प्रथमत आरति म 
स्थदेः कृत्या तदुपरि मृदं वेष्टयित्वा तन्मूषायां धातृ पूरयन्ति।ः 

स्यथा पूरितमाण्डनिराणं न मवति । तथात्र तादृशो देहः । : 
तोऽ देहे कथिद्रान्तर एवंविधो वतते यबुपरि समासता अक्नरर 
द्यः पुद्याक्ाय भवन्ति । नो चेद् धटारिवत् रृतिसाध्यत्वामाव 
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जीपरोऽत भुरुयः । कखेन व्यपदेशात् । स च वष्ठुतो 
हैसरपः । पुरुषाधिकारकं हि शाक्ञष् । तेनं पुरुपशचरीरे तेवी- 
कारः सर्म फलं प्राप्रोति । भरतः पुरूपं हंसरूपेणानुषशेयति । 

भस्मौत्करवद् राशीभूता एव भवेयुः । अने तु श्रुती, तस्मादा पतं- 
स्मादन्रसमयारन्यीऽन्तर आत्मा प्राणप्रयः । तनतषरपुणः। सवा 

प्फ पुरुषविध पत तस्य पुरुषात्रधनामन्वयं पुरुषविध हत्यां पूवे 
प्राणमयारिकमुक्रत्वा तन प्राणमयाद्विना आन्तरण एवो $न्नरमयाहिस- 
परनन: पृण इति पूर्वोक्तन्यायेन पणता प्रतिक्षाय तनस्तां निगम. 
यितु, स वा प्रप प्राणमयरादिः पुरुषविध एवष्यनेन तव्ाकारमुकत्वा 
तस्य प्राणमय्रादेः पुरुपविघतामनुलक्ष्यीकृद्य, अयमक्तमयादिः भुरुष- 
विध्र इनि वदति । नेन संवोन्तरस्यानन्द मयस्मैव स्वत पुरपराकार- 
सगपेक्रना पयेवस्यति । तन वथा सिद्खनीति । नन्वस्त्मेवं, तावना 
स्तुतिः का वा सिद्धतीत्यन आहुः # जीव इत्यादि, वणैयतीरयन्त- 
मू # । # नेनति # हतुना । # तदाकार इति # हैसाक्षारः । अय- 
मः । उक्तमन्त्रे सोऽनुन दत्यनेन जीवः कटोश्चने कलुंतया उयप- 
दिष्टः फनभोगे सुर्य: । तस्य च, दवासुपणोविति श्चेत्या, णवरं सं मा- 
नसा हेस हंमेनेव ग्रपोध्त इति स्परुत्या च हसरुपेगाव निद्धत्वत् 
पुखषाधिक्रारण प्रजनस्य दाखल त्, प्रत्यपत्त्तो तस्य ब्रह्म वस्गद्य- 
भावेन वेद्नादफटस्याप्यभावाच्छाखदिरवत्रथ्य स्यादति कलायै शा- 

स्माथंक्रपा् च जीवस्य पुरप्ररुपमावश्यकम् । तथा समनां तिना 
फराद्ुभवदाधेस्याद् ब्रह्मसप्रतायाश्च, न तत्सम इव्यादिश्चल्या निषे 
धात् फलानुभावनाये समनाये ब्रह्मणोऽपि हैसरूपमावश्यकम् । अत 
पुरष्र एव व। हसङूपण जीवान्तराव्रिश्य तं पुरुषरूपणान्तर्तर्वो 
स्तदा तद्वेष्रनेन पुरुषरूपा जीवः सवे काकेकाराककक्रमनुभवति। 
पर्माया च हसे$न्नभृताः दसाकारश्च संस्तत्फटटमनुमावयनीति 

शरुनिरपि परमात्मने हैसरूपेण पु्रावेशात्तर धरणयति । तथच खै 

यमतिमष्टानपि जवद्य फट मोजनाथमेवं करातत्यिषा स्तुनिरित्यथः। 

धवं पक्षिरूपदपनस्य दिर्पाण्यादिक्थनस्य च स्तु्यथनासमथैनेन 

निरालम्बनो प्रत्यसात्विषया बुद्धिः कपुमदाक्यात दृष्टकारीरात्न- 
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पअस्वार श्रारीर अस्मां जीव एक एष । ततरात्रम 
निःसन्दि्धलाव, तस्यैष एव आतत नोच्पते । द्रतीयादि 
भथमोक्तमेवातिदिश्यते । तत्रा्ञपये हप्तेन परदधेयक्गिि निः- 
सन्दििं ग्पारूयातम् । तदन्तरो हि प्राण भ्ानतरब्यवहारका- 
रणम् । बलतभोजनविसग।दिष्पयोगाव् । तस्य सार प्राक्त 
परिनिटितः एृथिष्य।म् । एवं लोकिकष्यषहारार्थं बाहा भ्यम्त- 
रभेदेन द्यम् । 

कि 

सामान्येन प्रत्यगात्मनि वुद्धियं शालाचन्द्रन्यायेने.“ {करप 
मिस्यपास्तम । तथा सति पुरषरूपकटनयापि फायंसिदेः ' _ पक्षः 
क्टपनातरैयध्यप्रसङ्गादिति । ननु यथेवमभिप्रेते द्यतु तद्म दमः 
लव पश्षिरपत्वं वर्णितं स्याक्षा्मयादीनामतो तेवमित्या.-, न ५ 
स्वोक्तं विभजन्ते # पश्चखित्यारि # तथाच प्रुणमयादीनां चः 
व्याख्याने, तस्यैष एव शारीर भत्मति कथनात् पञ्चखरि कलेष्वक्ष 
श्येव जीवस्य भोक्तुः पञ्चानां शरीरतया भोग्यत्वस्य च हाप्यत्वेन 
हेसरूपजीवराजुरोधादन्नमयादिष्वपि तथा करपने युक्तपि्यथैः। नैनु 
येवं तदाक्नमय ददं वाज्यं कुतो नोच्यत श्यत् आहुः कतत्रे्यादिभ 
कोशऽक्नमय शरीत्वस्येकात्मभोग्यत्वस्य च प्रयक्षसिद्धतिन तशुख्ये- 
$श्नमयऽपि तथात्वस्यासम्दिरधत्वान्नोच्यत इल्यथः । नन्वेषं सथ्यन्ये- 
ध्वपि तत्तत्कोरातोद्यातत तत्रापि नोभ्थेतेतयत आहुः *दितीयेर्याहिशै 
# प्रथम्नेक्तामति # सन्नमय उक्तं पञ्चावयवकत्वम् । तथा चाति. 
ग्दाद्यौथ तदुक्तिरिलयथः । पतदेव प्रपञ्चयन्ति + तत्रत्या #। 
# प्रदशयश्चिवेति # बद्नील्यन इतिं शेषः । तथाच यत पव वदृत्य- 
तः प्राप्यरूपे नमय प्यत्र व्यास्यातं तद्षयवसाम्वं निःसन्दिग्धाभ- 
त्यथः । प्रदशेयतीषेति ष् ए।ठ;। प्राणमेये अहुः । # तदन्तर इत्या- 
हि #। अत्र, # बलेत्यादिनिा श्राणादिश्रयस्य कायमुक्तष । को- 
शाद्धेदश्च वरितः । स पथ्चत्तिको इशदृत्तिका वा अ्यतुत्रि. 
दृत्तिकः । तस्य सश्चारो नियते देके हृषयादरौ । अस्य तु सर्व्राकाष 
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तदतु वेदिकष्यहारः । स च मनोमयः पुरुषः । अदेक्षः 
कर्मचोदना । ब्राह्मणानि सथेषाणि । भ्रथवाङ्किरते ब्रह्म 
कमेलाव् प्रतिष्ठा । तदतु नानाविषयागादिसाधनव्रतः फलं 
बिङ्गानमयः। तत्र श्रद्धा भापः। तृतीयाध्याये त्वयमर्थो बिलतरेण 

इति स तस्य खरूपलामदेतत्वादार्मा । स तु दे खितोऽयं त सऽ- 
श्यां पृथिण्यामिति । भतो दविषिधमोगसाधनत्वेन साभिमानाय 
दभो: कथनमित्यर्थः । अप्रिमप्रयोजनादिकमाहुः # तद्म्बिर्यादि # 
लौ केके भ्यवह्ारे वयःप्रभूनिभिः स्वातन्छयसम्पसौ खल्या विके 
प्रवतत इति वेदप्रयुक्तो मनोमबेन्वियप्राणव्यापारस्तस्यानन्तरभ।- 
दी । तश्य चर लौकिकाद् मेकः, शबद इति चेन्नातः प्रभषादू इत्यन्न 
सोपपतिक्षं वक्तव्यः । तद्रोगस्ाधनाय ख स वेदात्मको मनोमयः 
पुकषः । वेदष्य ख मनामयत्वमकादशस्कम्धे, स एष्र जीवो विषर- 
प्रसुतिरितिन्छोकेन मगव्रतोकतम् । + सशेषाणीति # सा्वाक्ा- 
नि # ब्रह्मकमरवादिति # । खातुोत्रविधाने ब्रह्मणः कृता ऽछनचेक्ष- 
कत्वेन तत्कमेणोऽथवैसिद्धस्य कमेव सम्पादकत्वाद् थवः ङ्किरलः 
प्रतिष्ठारूप इयथः । शान्स्यादिकमेश्रोधकत्वात् पुच्छत्वमपि तष्य 
बोध्यम । पेतेन नानादृलिक)न्मनोमयकोशाद् मदेऽपि दर्धितः । 
एवे द्विविधेहिकमेगोरविकं दयं वैदिक्यवहारोपयिक्े दुतीयं 
ष्मो्रवा पारलीकिकमोगोपयिकं चतुर्थमाहुः । #तदनु ननेव्याहि#। 
विशमय इति # विह्ञानप्रचुरः । तस्यावयवानां स्वरूपमाह: # 
तत्र भद्धेखाहि # । पाभ्धिविचयाया, यतिण्यामाहुत्यार हुतायामापः 
पुखषवचसो भूत्वा समुत्थाय वदन्तीति प्र्मान्निरूपणमागे श्रथ. 
महन, देवा; अदां जुन कथनास्च अद्धाङ्पा भाषो मुख्या 
इति दिर हत्यथः । अध्याथस्य क्रारपनिकत्रपरिहाराय विचारि. 
तरं बोधपरिति # रृनीयत्यादि # रंदत्ययिकरण इष्यः । ननु 
प्रथमाहुतो धुदाहोमम्तनः सोमश्टयश्नरतःक्रमेण पञचम्थामाहुनी 
हनायां रेतसः पुरुषसातर शयवयत्पूत्यभावत् कथमस्य स वभो- 
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वहते । यथोक्तकतंलत् क्रद्ुक्तिः। 

कतमय पमीममाशनुष्ीप्मनौ पो योगश्च मुर्पला- 
दाला । श्रभोभागो पहटोकः । ताहशस्य ततोऽर्वाक् ससयमा- 
वाति । ततोऽपि ग्रह्मप्रिद श्रानन्दमषः फत् । तप्य स्वर्प- 
स्थकन्वाद् धमेमेदेन शिरःपाण्यादि निरप्यते । तस्य पुस्यः 
तया प्रीतिरिषयलं धरमत्तच्छिरः। मोदममोदात्रपिनिद्ठिपरि- 
निष्ठितावानन्दातिशयो । श्रानन्दस्तु स्वरूप१्। साधनरूपतरात् । 

गतत भोगमाध्रतत्वं चद्याकाङ्कायामाषटुः । # यथोक्तेशयारि # । अ- 
सरमयाचुक्तोपामनाकनृत्वात् क्रममुक्तिः । पतेनोप.सताकथनप्रयो- 
जनमपि बोधितम् । तथाच धद्धादीनामथोनां पूतरिद्धत्वन सखा. 
देनदृथ्यवस्तु पूणा पव । तेन जीवश्य कमिको मोग नि नदौ 
धेश्यमिल्यधेः। पनेन संशायविपयासादिनानाद्रसिकाद् विक्षानमग 
फोराद् मेद् दर्पितः । अत्रेतत् सिद्धम् । अलनत्रह्योपासनाथां 
सवौन्नपरप्त्या लोकिका बहो मोगस्ततो शप्रिमोपामने सवोयुःश्रा- 
तधिहप अन्तरः । तदग्रे त्रह्यानन्दक्षानात् सवेदा भयामावाद् वेदि. 
कः | तदपे प्रमादामावे सति पापनरापूवकसवरंकामा्तिरूप इति। 
भययवान्तरस्यरूपमाहुः # ऋतत्यादि # । # तादेष्येति # भ- 
दध!हेमात् पवजञन्मनि निष्कामयद्षकतुक्ञानरहिनस ततः धडा 
दिक्रमेण प्राप्तयारयरेहय । एतादृशस्य ज्ञानप्रप्या मुख्यं फरं म. 
तीनि विवेकतुगाहुः # तनोाऽपीत्थाि # । # साधंनकपत्यादितिं # 
यस्तेन साधगशेषतया तथात्वात् । एव, ठीके हीत्यादिना वशं- 
यनीलयन्तेनोक्तमथे व्रिभर्य पुहषविधल्ं पश्षिहपत्व च समर्थे 
तपर । तेन च मन्त्रे दितीयान्नकामपेनोक्ता पत एष धमौः। भ 
नदमयस्तु विपश् ब्रह्म । धमेधर्मिणोः प्रकाशान्रयवद्धे प्यमे- 
ददिनाहशमेव व्याख्ययवरक्णोक्तं परमिति बोधितम् ।,ताप्रतापि त्य 
[वभिज्ञागवस गक्षणोक्तसन्वचिदेशिएयं च सम्य नावगम्यत शति 

{ 
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्रहमपुच्छमिति । श्छोको तु सच्चिदेबोभकौ केवलानन्बत- 
परिहाराय । 

भ्रपरो त शोक्तं माहातम्पङ्ञापनाय। बागोचरागाचरभे- 
देन ।भअरत्रान्तरानन्दास्तु सें तस्मान्न्यूनतया तद्कपलवोधनाय। 
तस्माव् सुत॑त्र प्रपाठके मान्तरवणिकमेव भरतीयते। श्रो मुरूषा- 
पपत्तीवद्रमानत्वनानन्दर प्रयः परमासव । चक्रारो मध्ये परयुक्तो 
विंधमुखविच।रेणाधिकरणसम्पूणलतबोधकः ॥ १४ ॥ 

कययर वायो एव यि) 

वदथेमभ्रिमो अ्रन्थो, नतु साधनशेषत्रह्मज्ञानायेत्याहुः # "छेक 
त्वित्यादि # क्छक्रत् पृत्र, तदषत्यननानन्दमये लक्ष्वीकृत्य, अस. 
न्रवेनि छाक उक्तः । तेनानन्दमयमेघात्त ब्रह्मति वेत्ततर्मामद्यायात्रि । 
पवमसद्वनिग्छोके कतैत्वसमवायत्वयोर्बो धनाञ्चिदंशलाभः, तन दावे 
तो विप्ित्वसमथनायेति फकनि।नथा सति तत्तच्छ्र कात्तरं य ग्रन्थ 
खो ऽपि छ कोक्ताथ पोषणायेति बाधितसम्।ननाथाताऽनुप्रश्च। इत्यादिना 
ग्रन्थेन साधनस्य बिद्धर्वस्य फरोपधायकस्वरूपप्रश्मः। साऽक्रामथ- 
तेत्यार$य तत्वे मयं विदुषो ऽमन्वानस्यत्यन्तनोक्तरूपतया सेद 
विच्(रयत एव पृं विद्धं तदव फलं नान्यथेति सिद्धति । भी- 
षारस्पादित्यादि्नन्यस्य तात्पर्यमाहुः # अपरावित्यादि # भीरा 
$स्मरादत्ि इककरो वाग्गोचरमाहात्म्यवोधनाय । यतो वाच इतितु 
वागाद्यगोच्रतदृबोधनाय । तथाच सब्याख्यानावतौ परत्वस्य निग- 
मनायति सिद्धयति । गणिताग!णवानन्दत्वङूपविशेषावगमं विनाल 
यग्रह्मणः सक्ताचचात् परस्य निष्करष्टुमशक्षयत्वादिति । रषं स्फुटम् । 
भरी भागत्रते द शामस्कन्धे वेदस्तुतो, पुरुषविधोऽ$त्र चरम।ऽ्रमयािषु 
य दष्यनतयमथ उपदाहतः । अज्ञमयादिषु चरम अननमयो य. 

गन्रानिति । तथा सरति तेन पुरुप्राकारे समर्पिते सवेस्य पुरषा- 
करारा सिद्धति ।ये तु प्रसिद्धमन्नमयस्य पुरप्रविधत्वं खीहत्य 
तस्य॒ पुर्षवि्नत्वमनु प्रएमयाद्यानन्दमयान्वानां पुरुषविधत्वं 
मुषानिपिक्प्रतिमाम्पायनाहूः । तेः खाक्तरषटन्तप्रकेर शत्र त 
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बुध्यते । मुष! निर्िकतगरतिमायालदान्तरास्रानुबिधा वित्वा । 

तस्य च मधूत्थनिमितप्रतिमवा समपणादृत्रापि तेन न्यायेन बाहया- 
कारानुरोधस्यादा्यवचनःवात् । तेनेष पृण इत्यन तच्छब्देन प्रकु- 

तम्र, पतच्छदेन पृवाक्तं च पराद्य मध्ये, संवा एष इति तदेत 

च्छायां चं प्रकृते परामृदय तस्थ पुरुपविधतापित्यत्रं पृवेपराम- 

धनम् । हनस्तश्यं प्राण पव शिर दत्याचवयवकटपनावाकये पुनः पर 

कृतपरामै इत्येष ऽ्याख्यानि भरक्रान्तत्यागप्रसङ्काकच । तस्माम्तेते को- 
शाः, शिन्तु पञ्चापि फलरूषा व्यापा भिन्ना प्व । पतल्लोकत्या- 

गोक्तिपषेकं तस््पातिभावयात् । तथा शुव्यन्तरे, अन्नात् प्राणा भ- 
वन्ति भूतानां प्राणेमेना मनसश्च वि्ठानं धिह्वानाहामन्दो ब्रह्मयोनिः 
सवा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सवैमिदं प्रति पृथिवी खाम्त- 
रकि च दौश्च दिदाश्चावाम्तरदिशाश्च स धरै सवेमिदं जगत् सस्त 
भूत ९ स भग्यमिल्याहिना अनादिपञ्चविषध्योक्तरीष्या पञ्चातमकल्य 
पुरुषस्य सदैव्यातिसवात्मकस्वबोधनप् क; कत्वा तमेवे मर्नेसख। इदा 
ख भूयो म मृपयुमुपयाहि विद्धानित्यनेन तदिदो मुक्तिश्वणाच्च । 
कोदास्तवकन्नमयप्राणमयपनोमयविह्ानम्रयमानन्द्मयमात्मा मे शुद्ध 
म्तामिवि शुल्न्तरे शोध्यत्वालिङ्काः प्रतिशरीरं भिन्ना पवं। म शति 
खस्वजीवीयत्वरूपमेद लिङ्कात् । अतस्तदृ मेणा तदङ्खीकरणमपि 

परषठतविरुख मेषेति। ननु शोध्यत्वलिङ्धिकायां शती सिद्धवननिदशादत् 
चाकारसमर्पेणलिङ्धात् को शत्वं चतुणा सिद्धति । मतान्तरे तु तत् 
सृषठा तदेवानुप्राविशरिलनुप्रवेशस्याग्रे धावणादनुप्रवेशस्य खशु- 
श्यम्तरे, अनेन जीवेनातानानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति जीष- 
करणकत्वबोधनादत्र शारीरपद्। च पञ्चानां कोदरात्वम्। द्वितीयषणे- 
करीत्या विचारे स्वर अस्पाह्योकात् पेदयेत्यादिना इत उत्कमणापूर्- 
कपन्नमयाचुपसंक्रमणश्चाषणदेतेषामेव प्राप्यतया फ्लडपत्वं सि- 
द्वति । तत्र सिन्ते चतुर्णा विभूतित्वं, पञ्चमस्य परपुरुषङूपतवात् 
परमकलत्वम् । पूरंपक्षे तु पञ्चानामपि धिभूतिरूपत्वमिति विदोषः । 

नथापि शरुतिसमर्थनं तु सयत्र तुस्यमतः कुत उत्रमणं, कस्य 
धात्िरित्यतत् समते $पि विचा रणीयमेवेति चेत् । भत्रे प्रतिमाति। 
तथाहि । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति परतिह्ठानात् तत सान्तं तद्विक्षरणे 

क, ® क 

फकलत्वस्येषोपपाद्नादिरं फकटपरकरणमेवेति निश्वीयते । पं सत्थबरु 
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धरवेशश्तिः प्रकरणेन सन्दष्ट परस्य फलङपस्यव सवेत्रानुभवेश्ं 
समपेयति । न रेव॑प्रकरणिनो जीवस्य । नच लिङ्कद् बधः। 
तदनु प्रविद््य सच्च स्यश्चामेवदित्यादिना, संसत्यमिलयाचक्षते शद्यन्तेन 
वाक्येनानुप्रविष्टसवात्मकतायाः सवस्य सत्यतायाथच भावणादलुप्र- 
वेत्रस्य नामरूपव्याकरणाथताया भभावणाश्चास्याजुप्रवेशस्य तस्मा- 
द सुप्रवेशादृं भिन्ञरवेनास्य जीवलिङ्कत्वामावात् । अन्यथा वक्यपी- 
ङडापसेः । अग्रे च, यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिष्यनेनानन्दस्यै- 
धान्तराकाशवरतिस्वश्चावणेन प्रकरणस्येव पोच । अत आकारसं- 

` अषैणस्थाप्युक्तरीदया ब्रह्मकाशत्वसाधकतया मेत्रायणीयश्तो, विभ्व- 
शद्धे नैषा तनूर्भगवतो विष्णोयेदिदमन्नं प्राणो वा अन्नस्य रसो 
भनः प्राणस्य विश्नं मनस आनन्दं विद्षानरस्येति भगवत्तनुत्वभव- 
गोन, अन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानामिति पवोक्ततेन्तिरीयश्चती व्या. 
पकतवादिब्रह्मलिङ्कधावणेन चैतेषां जीवकोधरूपत्वे दूरनिरत्ते, प्ते 
विभूतिङूप।ः प्राप्या एवेति सिद्धम । जीवकोशास्त्वेतदृव्य्िरूपा 
इति तात् प्रल्यपदोक्तोतकमणलिङ्दत्र बोधिताः करष्यन्ते । तेन 
शरुत्यन्तरीयः सिद्ध वन्नं शो $प्युपपन्न एव । पवमेतेषां विभूतित्वै 
ज्ञीवकोदा।द् भेदे च निशिते परवाक्ता्यास्रादिभिरानन्दमयस्य त- 
ता$पि निष्कात् परमफलत्वं सुसिखमिति ब्रह्मवज्जीवः पर्वोक्तबि- 

भूतिभ्यदिरूपेभयः खकोशे$य उत्क्रम्य मान्त्रवणिकसूत्रमाष्योक्तरी- 
ह्या क्रमेण समश्टिभूतान्नमयाचयानन्दमयान्तानि विभूतिरूपणि भ्रा- 
व्यानन्दमयौ भूत्वा, पतम॑नन्दमयं परं ब्रह्माप्नोति । अनन्देमानन्द्- 
मयोऽवक्तान इति दितीयस्कन्धवाकयात् । यद्प्यन्रानन्दमयो प्रध्ये 
नोकतस्तथापि, तडितो$धे वरुणः सम्बन्धादितिन्पयेन अद्यन्तर- 
सिड्रथान्निवेशनीय इति नाव विवादः । पएवमत्र यन्ये$यो- 
$न्नमयादिङ्नोशञो$य उत्क्रमणं तत उक्त यद्या बिभूतिरूपाणां तेषामा- 
मन्दमयश्य परस्य च क्रमेण प्रापिरिति वणेकढयोक्तमुपपश्नतरमि- 
स्यषधेहि 

ननु मवत्वेवं हानामामीयाणां प्राप्तिः, परन्तु मक्तिमा्मीवाणां 
प्रातिः कथं श्युरपाद्या । प्रापि पूवमल्तम्बचचस्य पाथ्चत्यसम्ब- 
न्धङ्पा । अश्रु चाकारसमपंकतवेनानन्व्मयस्य लौकिकेऽपि शशरे 
तेः पुत्र सिद्धत्वेन विभूतिरूपणां जाकणवदू म्यापकतया सि- 

२७ , 
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निेषपुसेन चहःृश्येदमेवाधिकरणं पुनविचायेते घृष्ट 

त्वाय । इवमताकूतम् । जीव एवानन्दमयो भवतु । फलस्य पु 

हषार्थत्ात् । स ब्रहमविद्।नन्दमयो भवतीति खगादिपुखवव- 

लौकिकमेव रूपमानन्दमयं जीवस्य फसमूर्तामति भ।प्तऽमिपी यते । 

तेर्थात् सिद्धत्वेन मक्तङ्रारीरे्वपि सत्तया पक्षिरुपेण तेषु भक्त- 
दारीरेषु प्रवेशनिवैचनादाक्तौ फलप्राप्थ्यत्पादयितुमरक्यत्वाद्ति 
चेद् । अत्रोच्यते । अनुप्रवेशश्चुत्या, आविशदिति श्रुत्या च पुरपु 
अग्रो निर्विवादः । पक्षिलिङ्धनान्येष्रमपि गतिप्रतिबन्धकषी- 
भूनभ्यापकत्थोल्ङ्कनात् स नाववदेः। या पुनः सा्वादकी खनिः 
सा तु तावन्मात्रकाय।थत्वादेतत्फलानुभावन प्रयाजिका न भव- 
ह्ये । यथा काष्ठादिषु षन्हिशितिदाोहादो । पतरं सति बहिष्ठो 
भक्तया यदन्तः प्रविशति, इदे वा मायामपसाये प्रावुभवाति तदा 
अक्षरात्मकानि विभूतिरूपाण्यपि भगवता सह विरान्त्याविभेषन्ति 
घा। गक्षरस्य चरणाद्यात्मकव्वेन तेप्रामपि तच्वात् । ध्यं तु लोफिक- 
एरीरे व्यवस्था । यदा त्वेतस्यागेनालोक्िकराररे भाप्तिललदा तु तत्र 
वतैमानस्वाव तेषां कायैकारित्वमेवति विशेषः । एवज्चाधिमोलिकष- 
ङ्पेण व्याप्तानि तिघ्ठन्त्याध्यासिकेन प्रविरान््याधिदैविंकेन का 
कुर्मन्ति । भधिमौतिकत्वं च टौ किंफे नियतम् 1 आधिदैविकं मगव- 
ति नियतं प्ववसश्नम् । अबान्तरषु सर्वषु त्वाधिदरेविकादित्रयमपि 
यथासम्भवं सग्यपेक्षमिति, न कापि प्राप्तिव्युत्पचचिप्रतिबन्ध इति 
जा्हीति दिक्॥ १४॥ | 

पररृतमनुसरामः । अत्रिसुन्रमवतारयितुं तत्र प्रयोजनमाहुः # 
निषधेष्याद् #ननुकोवा सन्देहो येन निषधमुखचिचार।वश्यक- 
तेह्यत आहुः । # इद्मिल्यादि + । यचण्यानन्द्मयस्य फलत्वं, सक्रो- 
पेक्षयोर्कषश्च ॒प्रतिपादितस्नथापि फरस्य पुरुषायैत्वेन पुरुषरोष- 
सवा, तद्येष पव शारीर अ'तसलयादन्द मयेऽपि धावणाञ्ज्ीष 
दवानन्द्मयो भवतु । नच मन्त्रवणेदिरोधः । स ब्रह्मवित् सकन 
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नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ 9१५ ॥ 
इतरो जीवो न । आनन्दमयो न भवति । कुतः । भनुप- 

पत्तेः । जीतस्य फलर।समात्रेणानन्दमयलं नोपपथते । तथा 
सति तस्य स्वातन्येण जगत्कर्ृतवेऽलनतो िकमाहात्म्यवश्बेन 
निरूपणं नोपपश्चते । अते न जीव भ्रानन्दमवः ॥ १९॥ 

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १६ ॥ 
इतोऽपि न जीव अआआनन्दपरयः | यतो भेदेन व्यपदिश्यते । 

रसः दयेायं छन्ध्वानन्दी भवतीति । आनन्दोऽस्यास्तीयान- 
, न्द्री । एष हेत्रानन्दयाति । भ्रानन्दयतीलयथैः । 

कामान् अदनुने, वियथ्िता ब्रह्मणा ससह भूत आनन्दमयो मवी 
थो समैः तदभावात् । नेन यथा खगसुखमस्य फलभूनं तथा अखण्ड 
करस मुक्तवस्थालाककरूपमपाव्यथः । सून पटित्वा व्याचक्षते ॥ 

नेतरोऽनुपपत्चः ॥ शत्यादि । #* तथा सनीति # जीवश्यानन्दमयत्वे 
सनि । कनिरूपगामिति# ्रह्मणो निरूपणम् । तथाच, तस्मादा पएत- 
स्मृदान्मन आकाशः सम्भून दत्यादिन। क्तं माहात्म्यं जीवेऽपि मच्छ 
देतां श्वतं विरुन्ध्या द्विक गाहार्म्यश्ुव्यनुपपत्तेत्तयेव्यधैः । नचात्र 
जीवस्य जगत्कतृत्प्रवारणे कृते फट ध्यायस्य वक्ष्यमाणस्य नगदृू- 
भ्यापारवज्ञसूत्रवेयथ्या पत्तिरिति शु म्। तज्नत। सद्ाजगदृभ्यापाररा- 
हित्यस्याविवश्चितत्वनावेयथ्यात् ॥ १५॥ 

भेदव्यपदेशश्च ॥ रसः हयवायं छम्ध्वानन्दी भवतीत्य. 

श्रानन्दीति कन्धुङन्धव्यभदव्यपद्ेशो न जीवमदगमकः ॥ भा 
स्मलामाक्न परं चिद्यत इत्यत्र स्वरूपेक्यभपि ठभ्धुल- 
स्यव्य मेदग्यपेदाद्शोनेन तथ्यानियामकत्वादितिः पर मन्य 
न्ते । ताक्नवारणायाहुः # रष हेत्रर्यादि # तथाच्छनया शुल्या- 
४ऽनन्दृनीयानर्द कत्वेन मद निर्ईश्ाजीचनब्रह्ममेदे सिद्धे, आनन्दीति 
नि्शास्यापे सदत्पोद्रककत्तवे बाधक।भावात् । अ।सङामश्चुताबपि 



१२ सपरकाधे भरषुभाष्ये । 

चक।र।त् दर्रयेन जीवो नानन्दमयः इति निङूपित॥१६॥ 
तिं जडो भवत्वानन्दमय। । न । आन्तरत्वान्न 

का्थरूपो भवति । किन्तु कारणरूपः । स् खमते नास्त्येव । 
मतान्तरे भरकृतिभेषेद । तत्रिवारयति । 

कामाच्च नानुमानपिक्षा ॥ १७ ॥ 
जडा प्रकृतिनास्तीतिं कारणत्वेन निरङृतैव । अथतद्रा- 

कंयान्यथानुपपस्या हचरपारणापरूप। करप्यतै । सा करपन्। 
नोपपद्यते । कुतः \ कमात् । आनन्दमयनिरूपणानन्तरं, सो- 
ऽकामपतेति श्रूयते । स कामश्चत्तनधर्मः | ्रतश्चेतन पएवानन्ब- 
मय इति। चकारात्, स तपोऽतप्यतेखादि । भ्रतोऽुमानपयन्त- 
पथेमवोधयद् वाक्यं न तिषतीत्यये; ॥ १७॥ 

ज्ञ ओषकामल्तात्पयविषयः, किन्तु परमात्मलाम पव तत्र भूम्न एवा 
त्तया सनत्कुमारेण नारदं प्रति छान्दाग्ये न्यास्यातुर्वात् । भतो 
जीवन्रहेकयस्य तद्रीष्या अभ्युपगमेकशरणत्वमिति दटन्तोऽप्यस्- 
ङ्त पेत्यथेः । # नानन्दमय हदति # करस्यामप्यवस्यायाम् ॥ १६॥ 

कामाच्चोति सुव्रद्यमवतारयन्ति # तहि जड ¶त्य।रि.+#। 
# नेति # पतदेद बिमजन्त # आन्त्रस्वाश्त्याहि # । # 
कै मतान्तट दति # सांख्यमते । # जडतया रि # प्रधानक्षेश्रहपति- 
गणेशा इष्याद्। प्रधानादिश्चदः शचुताबुक्तापि यादी सांस्येजडा मू- 
ककारणभूनाङ्गीक्रियते तादशी श्रुती नास्तीतीक्षतिसूतर कारणचन् 
निराषतेव । भथ तस्य प्रियमेवेद्यवयवकद्पन्य वाक्षयान्यथानुपष. 
स्या आ(त्मपद्ाय गाणमङ्गीरृलय भानन्द स्य सुखात्मकत्वेन् सस्वध- 
मेत्वात् सस्वपरिणामरूपा कायेरूपा कदषयेत, स। तथेलथेः। #भनु 
मानपयन्तमिद्यादि # । वाक्रयश्चवणोत्तरम, आनन्द मवपदोक्तोऽै 
सस्वप्रिणा।म आनम्द् विकारत्व किकसुख देव्येवं यावद जुभी- 
यते तावत् ततः पूवमत्र कमवक्ष्यधरवणात् तत्प्रातिहन्यतेऽतस्तथे 
धः ॥ १७॥ 
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अस्मिन्नस्य च तधोगं शास्ति ॥ १८ ॥ 

इतश्च न नद भ्रानन्दमयः। अस्पिन्नानन्दमये श्रष्य जीव्- 
स्य च भ्रानन्दमयमात्मानभुपसक्रामतीति तेन रूपेण यागे 
्रास्ति । फलसेन कथयतीति । न हि जीवस्य जडापत्तियु- 
क्ता । ब्रह्मेव सन् ब्रह्मप्पेतीति वदस्याप्य्थं; । तस्मान्नायं 
जीवो, नापि नडः । पारिषष्याद् ब्रह्मेति पिदधम् । 
म पुनरयिकरखमङ्गं कुर्मन्ति, तेषामङ्गानमेत्र । यतप्तौरप्पानन्द्- 
पयः कः पदाथं इति वक्तव्यम् । 

आस्मिक्ञस्य ज तद्योगे हालि ॥ *# इतिवद्स्याष्यर्थं इति # 
भानन्द मानन्दमयोऽवस्तान इति श्रीसागवर्तीयवेक्याङ्नन्द्मय पथ 
सन्नानन्दमथमातानमुपसंक्रामतील्यथो जेय शत्यथेः । 

पवमधिकरणाम्याख्यानं समाप्य विक्षारकशादसूत्रे विशेषेणा- 
{दषणाद् धुना प्रसतं दुषयन्ति स्वोक्तसमर्थनाय। # ये पुनरित्यादि #। 

ये शाङ्रा पकव।रं सवेसस्मतप्राचीनरीत्या व्याख्याय, पुनरिदं त्विह 
वरक्तव्यमित्यादिना प्राथरपाठविरोधमाकम्मिकत्वमेकल्येवावयवित्वाव- 
यव्वाश्यामसामञ्जस्यम्. असम्ेवेत्यादि ोकडवविरोधमानम्दप्रा- 
शु $पि वुःखसादखयेमग्रह्म्वा पत्तिमानस्त्यकत्वतिरोधमनन्दमयप- 
दुमभ्यासं च प्रद दयोनन्दमयपद्स्य बरह्मपरस्वानादरशेन व्यासीक्त- 
स्याधिकरणस्य सङ्क कुषैन्ति तेषां भुत्यथोक्षानमेव । यतक्तिरप्यानम्द्- 
मयपदाथैः क इति प्रश्े तस्योचरं वक्तव्यम् । तस्यानुक्ततवावू 
तथेय्ैः। ,नखानन्दमय परस्व ब्रह्मपरतायां दूषितां जीषो षा 
जडो षा पारिरेष्यादानन्दमयः सेत्स्यतीति कथमनुक्त मिति वाङ्य- 
म्र । दूवणानामसङ्कतत्वात् | तथाहि । सस्याभरुपनिषचारम्म पव 

-ब्रह्मविद भोति परमिति ब्राह्मणोक्तो ऽथः सत्यं शनेत्यस्यासृखि स. 
द्ैपेणोक्तः। स एव्र सम्पूण प्रपाठके दिष्तरेण व्याख्यायते । तन्न जञान- 
शेषस्य ब्रह्मण, ऋचि खक पलक्षणवाक्यदिवासन्दिग्धं प्रतीतेस्तन्र 
सन्देहानुदयेन तदथेमुपपाद्नव्िस्तारस्पाप्रष। जुन कःवात् फलवाक्ये 



२१४ सपक्षे अणुपाष्ये | 

निभक्तिवचनयोभेदेन सन्देहा तदथं एव सम्पृणप्रपाटक उपवा 
दनीयः। अन उपपादन्बीजत्वेन क्ञानश्चेषस्य ब्रह्मणो मन््रवणें प्र 
क्रनत्वकथनमेव।सङ्कतम् । तत पव वाद्धजिक्ञापयिषय। पञ्चानां कोश- 
त्वङथनमपि तथा । ज्ञयपरयोरेकयाङ्कीकारोऽपि शब्दान्तरप्रय।ज- 
नाननुनन्धानात् तथा । विकारप्रत्ययासम्भवस्य प्राग पपादितत्वाश्च 
प्रा ।पाहविरोधोक्तिरकस्मिकत्वोक्तिथापि तथा । प्रियाद्यत्रयवयोगष्य 

बाधरकःवकयनमपि नथा । दवितीयवणकसमाक्िखपराक्षवादव्याख्या- 

तरति समक्तहदयायिकरणप्रावु मौवाक्ञानात् । केवलनिर्विदाषन्रह्म- 

वादस्परक्षत्यधिक्रण प्य निरस्तत्वाखच । पकस्यावयवावगत्रिभा- 

वविसेधकथनमपि, प्रणश्य प्राणमिति धुत्ति्यस्य, नेह नानस्ती- 

निमागस्प्ाथाज्ञानादव । आकारद्राने चिना नानात्वस्फुरणायागन 

तस्थ निपेधानहनया तेत्ैवाकारप्रा्तो सत्यां नानात्वनिषधस्यावय- 

वावयव्रिभावविरोधाम।व पव पयवसानादिति । पव, कत्स्नः प्र- 

्ञ[गघन प्यति छन्स्नपद्ादपि ज्ञातःपम् । अङृत्सनत्वापादकमेदबु- 

दध्युदं चिना मेद निवारणफलकङ्ृत्स्वपदवेयथ्यस्य वुप्परिहर- 

त्वादिति । प्लरमसन्नत्रेतिं छाकस्य ब्रह्मपुच्छत्युक्तन्रह्मपरत्व)तप्रक्ष- 

णपपि निहैतुकम् । अन्नमयादिग्छका्नामिवास्याप्यवयविपरताया 

प्र.ञ्चलायासम्यागे बीजाभावात् । नच प्रियमोदादिरूपस्यानन्दमयस्य 

सब्रपरती निग चरत्ात् तद्विषयक मावामावशङ्मावादेव नस्य क्छ)क- 

स्यासङ्कनिरेव बीजमिति युक्तम । उक्तप्रियाद् पञ्चावयवविशिष्टाव- 

य{विरूपणानन्द मयपुसषक्ञानस्य स्वनः क्ाप्यदश्नेनोक्श्चुतित पव 

ह्ञानसम्मवे तत्र विश्वासरहितस्य निन्दाया विश्वस्तस्य प्ररसायश्चः 

योधनेनास्यासङ्व्यमावात् । पव, यतो वाच इति वाकयदेषस्य नि. 

िंश्प्रसम्रपैकत्वकथनमपि तथा । नायमत्मेति मन्त्रे खङृततनु- 
विषरगश्चाव्रणतदुत्तराद्धं श्रवितस्यानन्दवित्वस्यापि त्रत.पव सि- 

दा तदनु गृद्धैतव। ङः मनसयोरगे चरत्वस्यापि तत पव सिद्धस्तस्य 

निर्विक्ारसम्पकतायाः कटपयितुमङ्ञक्यतवात । किञचोक्तप्रणाड्या 

वेक्नावषयाणामलठेकिक्रानामिव ्रियादीनामनव्र पूर्वोक्तरीत्या पमः 

कात् तेषां प्रतिशरीरं भेद।मावदेवानन्द मयस्यानेकत्वमपि न शकद्. 

कदपनम् । अन आनन्दृमवेऽनेकत्वप्रसञ्जनाय लाकिंक्ानां प्रियाहाः 

तामादतश्प्पसङ्त पत्र । यत्पुननचनन्द मयपद भ्यसः शयत 
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न तावस्लीत्रः । तस्य ब्रह्मङ्ञानफटलतेन, ब्रह्मणा विपाश. 
वेख।नन्दमयस्याक्तत।व् । 

अ पिरतयत) 

ईल्वादिना मनन्द पदाभयासे आनन्द मयपदाऽ्यासस्यादाक्यकसप- 
नत्वमुक्त, तदपि तथेव । | योऽभ्यास $ऽयस्यमानं मिन्दन्ना- 
$यस्तपद्चास्त्रन सामान्यरूपेण तं भिनत्ति. किन्तु पदान्तरे 
क्तेन विवक्षितरूपण । समिधो यजतील्यादिरूपे तदुदाहरण 
पथु यागत्तर समानेऽपि पदान्तरोक्तसमिद्दिरूमेसौच भद- 
ह शनात् । पवं साति नत्र यथाभ्यस्तो यज्ञातिः समिदादिष- 
दाऽयासकट्पनानवेक्च पव समिदादि रूपयागमेद साधकस्तथातानन्द्- 
कमै मप्यानन्द् मयपद्भ्यासकट्पनानपेक्षमेवानन्द् मयकपान न्द भद सा- 
धकमिति स्फूत्य॑ तादृशरुडधाया पवानुदयादिति बोध्यम् । अथान न्द वहीमाष्ये यदुक्तम् । आनन्द ति विद्याकर्मणोः फल, तद्विकार 
भानन्दमय इति, प्रियादि वासनानिङ्त्तो यात्मानन्द्मयो विक्चानम- 
याश्चितः खन्न उपलभ्यत इनि च । तदप्यसङ्कतमिति । त्रान्त्यं दू- 
वयन्ति # नेत्यादि # अयमथः । ब्राह्मण परशब्देनादितं फलं तद्ग्या- 
ख्य,रूपायामूचि न केवलेन कामपदेन शकयवचनम् । तषां क्ष यतब्रह्मा- 
पक्षा अपरत्वेन ऋशुपजीव्यत्राह्मणखपर शाब्दविरोधापान।त् । [कन्तु 
विपञ्थिदृब्रह्मपदाभ्यां सहितेन । अतः, स्वान् कमान सह ब्रह्मणा 
विगश्चितेद्यतान्तं ग्रन्थं ठथास्यतुं सर्बप्रपारक श्त्युपपादितम् । तथा 
सत्यन्नमयादी्ञिरूप्य सवौन्तरः प्रियाद्यावयववानानन्द्मयो यो त्वा- ल्थायते स जीवस्य ब्रहमज्ञानकलत्वेनेव व्याख्यायते । नत्रावयव। पच 
कमपदार्थो ऽवयञ्यव विपाथ्चद् ब्रह्मेति सिद्धति। उत्तरनेलगानन्दम- 
परमारमानमुरसंक्रामनीत्यनेन ताइशस्य तस्यैव प्वसिनफलत्यनो- 
गसदारातू स यदि जीषत्वेन विवक्षितः स्यात् प्रथमान्तत्मेनान्र निर्दि न्यात् सोऽश्नुत शति शरुतो फङरोषिणो जीवस्य प्रथमान्तत्वपनैव निर्दि ¡ एस्वात् । माकतृफलयोरकय पत्तिश्च स्यात्। किञचान्नमया्ीनां वहारे सतामन प्रायपटेनाकस्मात् तदिहाय स्वप्नोपलऽयमानग्रहणे त्च रोधोऽपि। किच बरह्मा रास्याधिचयात्यन्तभिन्नमानिनो जीवस्य ब्रह्म वद् ब्होष मवत युक्तो ब्रह्मभावः सवाभाव शान तदधिक्षार- 
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अथ जड; खगैगरद् तद। किमाभ्रित १ति वक्तव्य । ‹ 
डाभ्रितते कमफटमेव स्यात् । ब्ञानस्याध्यवान्तरफलपिति चेः 
तहि किमानन्दाद् तस्यातिरिकतं फलं भवष्यति । जदविदर 
ताया पूषेमेव षिधपानलाव् । श्रध्यैवानन्दस्यान्यानि भता 

५ ® द 

भात्रप्चुपजीवन्ती तिश्वुतिविराधश्च | 

पा अषिधानिदसिश्च न ब्रक्षहानफरत्वेन वक्तुं शक्ष्यानि । ब्रह्मम 
धस्यादरणमङ्गमत्रेण स्वता भवनस्य भवतिना बोधनात् प्रकते ठ। 

ङ्कारे द्वितीयाविभक्तिपीडा लक्षणादोषश्च स्याताम् । हानस्य; 
थ।रवङ्गीकरे तु तस्य, स यश्चायं पुरषे यश्चसावादिप्ये क्ष ए 
सय एथ विदितसाधनश्चषभूतपुरषविरेषणत्वेन तत्के रिनिविषटत्व 
त् । साधनरूपस्य फलङपस्य च क्षानस्या वजयात् स।धनफरभ।३ 
ग्याहतिश्च । तन, एत\ ह वा धन तपतील्यादिकं ब्रह्मविन्माहातम्य 

बोधनद्वारा विद्यादि माहातम्यायेव सिद्धति । अतः शरुतिभ्यास्याने 
स्ासङ्गतत्वादनन्द्मयो जीव इत्यसङ्गतम् । एवं द्वितीयं दूषयि,व 
भां दूषयन्ति । # अथ जड शृ्यादि । # जीवाधितसखे भोक्तशरी 
रान्तःपातात् तवृष्यतिरिकं जडं षा ब्रह्म वा आधित (त्यनयोमे् 
एकर किञ्चिद् वक्तभ्यम् । तश्राद्ये शानफरत्वाभाषादु्तशतिविरो४ 
एव दूषणम् । यहि तदूविसेधाय जञानावान्तरफरुत्वमङ्गी क्र यते, तव् 
मुख्यं फलमानन्ददतिरिकं क्रि भविष्यतीति वक्तभ्यम् । ब्रह्म 
भाक्राहीनां कठस्थाङ्गीकरे दूषणानामुक्तत्वात् संसारदशाय 
जडङ्पताया ब्रह्मधिस्वदशायां चिदूपतायाश्च ससवात् । भत 
आनन्दमयस्य विकारत्वाङीक्षारे फलबोधकशुतिविरोधः सवया 
बुवार र्यथैः । वुषणान्तरमाहुः । # भस्पेष्यारि । स 
एको ब्रह्मण आनन्द इत्यस्य व्याख्याने ब्रह्मानन्दस्य परम- 
त्वायैतस्वेवानश्द स्येति श्वतिसतीरुपन्यस्ता । भानन्दमयस्य विकार. 
से ब्रह्मानस्दे कदे शत्वामाध्रात् स्फुट पष ठद्धिसेध शत्यानन्दमयस्य 
विक्षारत्वन ब्रह्मानन्देकरत्वा(भाषात् स्फुट एव तद्विरोध इत्यानम्ड- 
मयविकारत्वाङ्गीारः सवथा शुतिविरद शत्यनिष्रणमङ्गो त युक्त 
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पुच्छसेन ब्रह्मत्रचनात् प्रदेष शति चेत्, तर्हि स एकोव्र- 

ह्मण आनन्द इ्यत्रापि षष्ठया भेद निदेशाद् ब्रह्मणः परमपुरु 
ष्यं नाङ्गीकुर्यात् । उपक्रमादिमवतरिरो धश्च पूवमेव प्रतिपा 
दितः । यदप्यधिकरणमन्यथा रचितं, ब्रह्मपुच्छमिति । तत्र न 
पुच्छस्य ब्रह्मत्वं परतिपाच्यते, येनान्पयथा समाधानं भवेत्। किन्तु 
ब्रह्मणः पुर्छ्खमिति पूवेन्यापेनेदं पुच्छं प्रतिष्टेतिवत् । तत्र श्रु 
` -तिवाधो ब्रह्मणाप्यशक्यः । 

इरयधैः । अयिकरणमङ्स्याशयान्तरमुद्धावयन्ति । # पुरडत्वेनेत्या- 
हि । # जिश्षास्यत्वेन मुख्यतया शास्ञारम्मे बोधितस्य ब्रह्मणोऽनय।- 
भिकरणरचनया न्यूनता समायातीत्यतः प्रदेषादधिकरणमङ्क इत्य- 

, थे: । तदृ दूषयन्ति । # तर्हीयादि # । स्वप्रधानस्याप्रधानत्वाप्या 
यदि श्रदवेषस्तद्ा ब्रह्मण आनन्द् इत्य त्राभिन्नस्य षष्ठया मेदनिरशा- 
द्वयाभावरूपस्य फलस्यानन्दकमेकक्षानेनेवोक्तत्वात् तस्य परमपुर- 
षार्थस्वमपि ना्गीकुयात् । पुच्छत्ववचनवद् मेदवचनस्यापि प्रदेष- 
वीजस्य सत्वात् । अथ यदि राहोः रिर इतिवद् ब्रह्मण रत्यमेद्ष- 
ष्टी तर्हि तस्य प्रियमेवेत्यादावप्यभेदषष्ठामादत्य पुच्छत्वं माक्तम- 
ङ्गीकायै, न्. त्वधिकरणं भङ्क्तव्यमित्यथः । भद्ध पूर्वोक्तानि दूष- 
णानि स्मारयन्ति । # उपक्रमेद्यादि # । ननु नं वयमधिकरर्णं 
भञ्ज्मः किन्तु प्रकारान्तरेण तत् समर्थैयाम हत्याकाङ्धायां तद् दूष- 
यितुमनुवदन्ति । # यदीत्यादि । # ब्रह्मपुच्छमिति । *# ब्रह्मपुच्छं 
प्रतिषठेल्यश्न किमानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यते, उत स्त्रप्रधा- 
नत्वेनेनि सन्देहे पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्तम । तश्रोच्यते ॥ आन- 
न्वमयोऽभ्यासात् ॥ अनन्दमयस्यातमेत्यत्र ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठेति खप्र- 
धानमेव ब्रह्मोपदिश्यते । असन्नेव स भवतीति निगमनग्छोके के- 

` धलस्य ब्रह्मण पवाभ्यस्वमानत्वादित्येवं रचितमित्यथेः । तद् दूष- 
यन्ति । # तत्र नेत्यादि । # ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्ये पुच्छस्थ यदि 
वह्मत्व प्रविपष्वेत तद् शङ्कु स्यात् । पूव वेदनविषयतया लक्षित- 
स्वप्धानब्रह्मरचरत्वं पुच्छस्य कथमिति । तदा समाधनमपि सम्म- 

२८ 
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मोर चेतत् । भ्रानन्दमयस्येव ब्रह्मते न कोऽपि दोषः 
स्यात् । अ(नन्द्मयस्य्रह्मसं पिकिरेप्य तत्पु लेन ब्रह्म बे- 
द्बोधितमिति जाला तत्सपाधानार्थं पतमानो प्हमूढ इति 
विषयफ्नयो; ।क॑ पुख्यपित्यप्यदुमन्धयमर । पुच्छवाक्तिस्तु 
पूमभाप्रिलाय। अत एव ज्ञानव्रिपपतं प्रतिष्ठ च । ग्रनन्द्मय। 

वेदभ्यासात् स्वप्रधानत्वमिनि । दश्यत तु विपरीतम् । त्र ब्रह्मप- 
दाभ्यासेन कथं समाधान भवेत्। अभ्यासो हीतसशब्दश्रुनमर् स्था- 
प्यसभ्यस्यमाने परिच्छिनत्ति, न तु तदधं बाधत समिधो यजती- 
लादौ तदुदाहरणे तथ। ददात् । एवमवापि व्रह्मपद्ाभ्यासस्तव्स- 
मभित्याहतपदशरुव पुच्छमितसरेध्यः परिच्छरस्यति, न तु बाधिष्यते । 
अतो ब्रह्मण,ऽवयवश्रुतिबाधऽनया सत्या ब्रह्मणा सवेवदपारटिनापि 
कतैमशाक्यः, कि पुनरिनरे भत व्यथमिदमन्यया रयनमित्यथैः । 
दूष्रणान्तरमाहुः । # मौख्यीमलयादि । # पतत् # । अन्यया रचन- 
म् । # चकारादधिकरगभङ्ग उभयमपि मीस्यम् । तत्र हेतुरानन्द्- 
मयस्येव्यादि । # वनु द्रावितानां दप्राणां प्रागेव परिहतत्वादन्ये- 
षां चाभावात् तयेव्यथः । ननु प्रकारन्तरेण योजने कौशलाय 
भवतीति कथं मौख्यमित्यत आहुः । # आनन्द मयस्याब्रह्मत्व- 
मित्यादि # । तथाच मवत कौशलखाय यद्यानन्द्मयस्थाब्र- 
हत्य न कल्पयत्, पुच्छध्रुति च न बाधेत । तत्त करो- 
तीत्यतस्तथेत्यथैः । ननु दाशं प्रहृतं ब्रह्मैव मुख्यमतस्तस्य त- 
थात्वं साधयितुमयं यल: कथं मौठ्यायेत्यत आहुः । # चिषयेत्या- 
दि # । प्ररृतत्वस्योभयघ्र तौस्यान्न तेन रूपेण मुख्यत्वं निर्णयं, 
किन्तु रूपान्तरेण । तथा सति तु स्वदमिमतस्य न मुख्यत्व, किन्तु 
फलस्यति विषयमुख्यत्वाथमपाथौ यज्ञ इत्यथः। ननु भवत्वेवं तथा- 
पि विपयत्वेनावश्ष्यफस्य पुच्छत्वोक्तिङृतोऽपकषेः कथं सोढव्य 
इत्यव आहुः । # पुच्छत्यादि । # सा तु पूव तत्प्रा्िवोधनाय । न 
हि द्वारं गृहं वा अप्राप्य त्र स्थितं पुरुषं कश्चित् प्राप्नोति । तेन 
तथेल्यथः । अत्र गमकमाडः #अत इत्यादि # । आनन्दमयस्य तत्र 
स्थितौ गमकमाह: # प्रतिष्ठेयादि # नन्वेवं सति दैतमापदते, तश्च 
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ब्रह्मण्येव प्रतिद्चित इति । अत्रतियवाधयव्रिभावो भाक्त इति 

तु युक्तप्र् । मगामयदरीनापमि तयाललात् | अन्तःसििनस्य 

बाद्यःनुरोभन तथासमिति सतर सुस्थम् ॥ १८ ॥ 

नेर. नानाऽस्वल्यादिनिर्गिपिद्धमतो नोक्तं साधीय इत्यत आहुः । # 
अन्तेयारि # भाक्तत्वस्याप्रामानिक्रव्वान्न द्वैतापत्तिदोष इत्यथैः । 
नु माक्तत्वे भव ईसाकरारः कथे पमथनीय इतति राङ्ाामाहुः । 

क अन्नसियादि # वादये जीवस्तदनुरोघेन तथ्राकार इति न कोऽपि 
दादु काराः । तन्पकारष्य पूर्वमघोपपादितत्वात् सच प्राचां वचनं 

क्समा, नममत्व्ः । पच्च यद्धाभतीनिवन्धे पक्षद्वयं व्यास्यायोक्त- 
म्, श्राधपाटेपरित्यागो मुख्यलितयङ्कनम्। पूवेस्मिन्युत्तरे पश्चप्रा- 
. यपाटमस्य बःधनम्' ईति । अथस्तु, शनन्दमयपदस्य व्रह्माथकत्वपश्च 

मयदग्रस्य विकारस्य ल्यागेन प्राचुयाोश्ङाकारे प्रायपाठपररित्यागः। 
आनन्द्मयपदस्य वह्यमम्यप्रसिद्धस्य टक्षणया यागेन वा ब्रह्मणि व्य 
स्यने सुर्ाथैःदङ्घनम् । जानन्दपदाभ्यासेन च ज्यातिरधिकरण- 

पूप ठ गतिःपदरेन ज्लोतिशोमवदनन्द्मया टक्ष्यत इत्यानन्दपद- 
स्यापि मुख्यार्थोलङ्कनम् । पुच्छपदं च वाधौ रक्तमानन्द मयाव- 
यथे गौणमिति तत्सपानाधिकरणन्रह्मपदमपि स्वाथस्यागेन नतत्पर- 
मतन्त॒स्यापि मुख्यार्थोद शद्नमिति चत्वारो दोपाः । विकाराधकत्व+ 
प्रस्तु ब्रह्मपदस्य न स्वाथल्यागो, नाप्यनन्दमयपदस्य, न चानन्द 
पदस्य । पुच्छपदसुख्याथेवःधस्त्ववयवपरतायामांधकरणपरतायां च 
स्यः । अवयवधायपाठवाधश्च विकारप्रायपाठटवाधेनेः तुद्य दति वि- 
कारार्थ॑प्रहणपश्च पव सार्धायानिति । तदपि व्यास्थयपुजनमाजमव, 
नतु ताल्विङ्गम् । विकासथद्य प्राणमय बराधिनस्य घराक्राशदणटा- 
न्तनोजी(वयितुभराक्यत्वात् । आप्राकृतमचवण्डिनं कस्यापि घटा- 
काशे घधरवपिकारत्वप्रलययस्याभावात् । घटभ्रृत वुग्धद्ावपि तथा- 

. पत्ययाभावेन द्टन्तामावादनुमतुमप्यशक्यत्वात् । टके श्मखे 
 तथप्रय्रोगस्य क्षाप्यनुपरम्मादरिति । एवं बाधिते विकारि तद्य 
प्रायताया अपि. बन्ध्यासुतद्गौन्द यदे शीयस्वात् । किच । शब्दमाश्र- 
मोङ्कारष्य विकरातिः,। ॐकारस्तु ब्रह्मवाचक पवेति तद्धिरतयः सर्व- 
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$पि शाब्दा उत्सगैतो ब्रह्मवाचक्षा एव । अमित्येतदक्षरमिदं सव त- 
स्योपव्याख्यानमिति, स्वध।म्नो ब्रह्मणः साक्षादवाचकः परमात्मनः, 
स सवैमन््ोपनिषदेदबीजं सनातनमिति, तश्य वाचकः प्रणव इति 
शुतिषुराणपातञ्जलस्य्ृतिभिस्तथा निश्चयात् । अतः शक्ति सङ्ोचेने- 
व व्यवहारसिद्र्थ तत्तद्वदन्तीति तज्निवतेनायैवाचाथः भौ तान् हे- 
तन् शेत इति प्रागेव निणींतमिति नानन्द्मथानन्दरब्रह्मपदानामंपि 
मुख्याथोंटछङ्कनम् । अतः पूव॑स्मिन् दोषाभावाद् हितीयस्मिशेवं 
व्याकरणविरोधादिरूपदोषबाहल्यावु त्तर पवासाधुरिति । यदपि 
बेसूव्रयो विरथे, गुणे त्वन्यायकल्पनेति सू त्राण्यन्यथा नेतभ्यानी- 
त्युक्तम् । तदप्यसङ्गतम् । तथाहि । इदं हि, विप्रतिपत्तौ विकल्पः 
स्यात् समत्वाद् गुणे त्वन्यायकल्पनेकदेशत्वादिति नावमिक तृती- 
यपादस्यसूत्रस्येकदे शभूतम् । सूबरस्य त्वेव विषयः । ज्योतिष्टोमेऽग्री- 
घोभरीयपरावेकवचनान्तबहूुवचनान्ती पाशोन्मोकमन्तौ भिन्नयोः 
शाखयोराम्नाती । अदितिः पाशं प्रमोक्त्वेतमिति तैचिरीये। अदि- 
तिः पाशान् प्रमुमोक्स्वेतानिति शाखान्तरे । तत्र सन्देहः । बहुवच- 
नान्तो मन्त्रः प्रकृतो निविशते न वेति । तत्र प्रकरणवद्ेन प्राप्तावपि 
विक्षल्पापादकत्वाद् बहु उचनस्यैकस्मिन् पशयुपासे असम्थत्वाच्च न 
निवेशो युक्त इति बहुपाश्चकपद्युगण धुक्तासु विरतीपूकष्टव्य इति 
पूवैः पक्चः। सिद्धान्तस्तु पाशरूपग्रातिपदिकार्थान्वितं विभक्तयाभि- 
हितं कमेकारकं प्ररृतावष्यम्तीति पाशकमेकोन्मोचनाभिधानेन् स- 
म्भवन्मन्तरो नोत्कपे सहते । सङ्ख्यामातरे त्वसम्भवदपि गुणत्वान्न 
परातिपदिफकारकयोः भ्रधानभूतयोरुत्कषेणसमर्थम । इह सहुन्धा- 
प्यविषक्षिता । पाशकमेणोरमिधानमातेण व्यवहारस्य सिद्धेः | 
किथ्चैकस्मिन्नप्यवयवबहुत्वाभिप्रायेण छान्दसो बहुवचनप्रयोगोऽष- 
कट्पते । अतो गुणेऽ$न्पायकल्पनाया अवुष्त्वात् प्रकरणायुरुद्धो बि- 

कर्प पव युक्त इति । पव यात्र सूत्राणां बेद्ाथनिश्वायनाय प्रवृत्त 
त्वेन सङद्धन्धावदेकदे रात्वाभावात् तदन्यथा नयने मीमांसाद्टयस्य षे- 
शस्य च विग्रुवापसेरिति । वस्तुतस्तु । ” 

युक्तिमिरतिशिथिलाभिः समादधानो दान् दोषान् । 
धाचस्पतिरपि भाष्ये व्याश्याग्याजेन दषणं ब्रते ॥ 

हृति बोध्यम् ॥ १८॥ ॥ इति पञ्चमाधिकरणेम्"॥ 
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न्तस्तद्दमापदेशात् ॥ १९ ॥ 

प्रथ य एषोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरुषा दश्यते हिरण्य- 
इमश्रुहिररयकेशः, अ।पनखात सवं एव सु्रणस्तस्य यथा क- 
प्यास पुण्डदीकमेगमक्षिणी तस्योदेति नाम सएष सत्रभ्यः 
पाप्मभ्य उदितः। उदेति वे सर्गेभ्यः पाप्मभ्यो यएवेवद 
त्याधदेवतमथाध्यात्ममप्पथ य एपोऽन्तरक्षिंण पुरुषो दृश्यत 
इत्यादि । तत्र संशयः । किपथिष्ठातृदेवताशरी रमा स्विव पर 

< ब्रह्मेति, ब्रह्मणो वा शरीरमिति ¦ तदथमिदं विचायेते । हिर 
{ष्मयशबदः सुवणं तिकारव। ची, अ। हो स्वित् प्रकाशमाम्यनानन्द- 
वाचीति । ब्रह्मविदाप्नोति परामत्युपक्रम्य भ्रानन्वमयस्य फल. 
 त्वमुक्सा द्वितीयोपास्याने, स यश्चायं पुरू यश्वासाष।दिसे 

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ #*अथ य एष इत्यादि इदं छान्दोग्ये 
प्रथमप्रपाठके श्रूयते । विधयवाक्यमुपन्यस्य संशायाकारमाहुः । # 
किमित्यादि # तथाचात्र लिकोटिकः संशाय इत्यथः । # तदुर्थमिदं 
विचा्यैत इति # तादरासंरयोत्पत्ययै तस्य बीजं विचायंत शइत्य- 
थे: । तदाहुः # हिरण्मयत्यादि # नतु जन्मायधिकरणसमन्वया- 
धिकरणाभ्यां लश्चषणकथनादिना सप्कारां कारणतां विचार्येक्टत्या- 
नन्दमयाधिकरणाभ्यामसम्भवादिशोषनिरासेन सा परीक्षिता। तथा 
सति लक्षणप्रमाणाभ्यां ब्रह्मज्ञानस्य सीक्यात् तावतैव ख तत. क- 
रसि ष्िमनेनाधिकरणेनेत्याकाङक्षायां पू्वाधिकरणनास्य स- 
ङ्गतिं षक्तुमाहुः # ब्रह्मविदित्यारभ्य, विचारारम्म इत्यन्तम् # । 
# द्वितीयोपाख्यान धति # यद्यपि प्रथमप्रपाठक पता वाक्यम- 
स्ति । तथापि तत्र, स एको ब्रह्मगा भानन्द इति गणितानन्द प्रस्तुत्य 
तत्परित॑, न तु वाङ्मनसागोचरं प्रस्तुत्योति पूणेब्रह्मधिदस्तद्नुपयु- 
क्तमिति शङ्ा स्यादतस्तदमावायैतवुक्तम् । अत्र हि सवौन्ते एत- 
बुक्त्वापरे दाब शाहु इ्यहोभथकेन् शव्येन बीपष्सया आश्चयेमुकत्वा, 
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किर केः कनि 

मशकः सं य एवित साधनस्यनन्द्मक्पत्मानय्रुपर 

क्रम्येति फलं श्रुतम् । 
तेतर मनितरि तिचमानस्याव्रह्मले फनं नोपपद्यत इति 

पिचारारम्भः। तत्र हिरणयशन्दो विकारवाची । कशनखा- 
दयश्चोस्यन्ते शरीरधमोः । सृता वा एषा त्गमेध्या यत् केष 
श्मश्चिति शरीरषन्तरा नोपपद्यते । परिच्छद्श्चाभिदेषिकादिः 

वचनं च बाधकम् । 

तुतात वकन्ककवदवद्ण्ि 

अहमश्रमित्यादिना सवात्मभावे ब्रह्मभावं चाह । तेनेतज्क्ञानमक्षर- 
सायुज्ये परब्रह्मसायुज्यं च फरोपधानायावदयकमित्येतस्य कथ- 
नम् । नच भवत्वेवं, तथाप्यस्य विचारे कि बीजमिति वाच्यम् । 
तत्तवेव भयं विदृषोऽमन्वानस्येत्यनेन मननाभावे भयस्याक्ततया त- 
दापत्तेरेव बीजत्वादित्यादायेनाहुः # तत्र सतितरीव्यादि # तथा- 
चस्य हेतुतागभेः प्रसङ्धोऽश्र सङ्तिरिव्यथः। किञ्चायं जन्मादिस्- 
त्रस्थविचारः सवैस्थाग्रिमविचारस्य मुखम् । तत्राग्रे, फलमत उप- 
पत्तेरित्यनेन स्वैफलदाता मगवानेवेति वक्तव्यम् । ततोऽपरं चतुर्थ 
ऽध्याये निषेधमुखेन प्रतीकोपासना, विधिमुखेनाङ्गाषासनाश्चादि 
त्यादिमतिम्रे वक्तव्यास्तव्र मतान्तरोक्तरीत्या वरतीकोरपासनानाम- 
बह्मपरत्वेऽपि तद्वाक्योक्तफरसिदि स्तदन्तःस्थाद् ब्रह्मण एवेति ज्ञा- 
पनायाङ्गोपासनानां ब्रह्मपरत्वे तदुक्तमवान्तरफलं तत्रतुत्वरूपं भु- 
ख्यं फलं च भगवत पवेत ज्ञापनाय चाप्येतद् बोध्यम् । तेनान्तःपद्- 
धरटितेषु वाक्यान्तरेषु सत्खण्येतस्येव विषयवाक्यत्वनोदाहरणे. 
ऽप्येतदेव बीजमिति बोध्यम् । पूवेपक्षमाहुः # नेत्यादि # । # वि~ 
कारवाचीति # इचच्त्वाद् विकाराथैकप्रत्यथवाय् । # नोपपद्यते 
इति # मुतन्वक्सम्बन्धे नोपपश्यते। # परिच्छेदश्येन्यादि # अन्तरा. 
ऽ१दित्य दत्यनेनोक्तस्तदन्तवंतिंत्वकृतः परिच्छेद शत्यधिदैवतमिव्यने 
नोक्तमाधिदंविकवचनम । आध्यात्मिफस्तु यः प्रोक्तः सोऽसावेवा- 
धिदैविक इति स्मृतौ तस्याध्यात्मिकामेदकथनादाध्यार्मिकस्य च 
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अतः सर्वथा तच्छरीरमिति मन्तघ्यम । चाश्रुषलाश्चं | 
हन्द्रिपवसरशच श्रूरते । यथा कप्यासं पुण्डरीकमवमक्षिण। त- 
स्मेति । कपराम आमनम् । रक्तं तस्यासनं भवतीति । भ्र- 
सभ्यतुस्यता च । भरनो दहेन्दिययोर्वि्मानलाज्जीतः कश्चि 
दाधक।री सूषमण्डरस्थ इति गम्यते । फन तत्सायुज्यद्रारति । 

अथोस्भेत, एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित इति । अपहतपाप्म 
 त्वादिपमेश्रवरणात् । पूतदोषम्पापि विच्रमानलादू ब्रह्मण 

. एष केन चिन्नि{गत्तेन शरीर्पारग्रह ईत । तस्य च शरीरस्य 

: ज्ञीवत्वात् तद्धचनमपि ब्रह्मस्वबाधकमिलयथः। # आदिपदं, य प्षो- 
` इन्तरश्चिणीनि, अथाध्यात्ममित्यादिनोक्तानामक्षिपुरुपधमोणां संग्रहा- 
य । अक्षिषुरपविचारोऽपि, म यश्चायं पुरुष इति श्रुत्यथेनिणयायेति 
वोध्यम् । #मन्नव्यमिति# उक्तहेतुमिरनिंश्चेयम । एवं देदत्वसाधनेन 
देहित्वं साधयित्वेन्द्रियवक्वं साधयति # इन्द्रियेलयादि #। # क- 
प्यासमिति + उपवेशनार्थकस्यास्तेः करणो घञ् । कपेमेकटस्यास- 
नमधोभाग इव कप्यासम् । उपमावाचकपदलोपाट्टुप्तोपमा । तेन 
रूपकातिशयोक्तिः । ननु यादि स जीवः स्यात् तद् तैतिरीये परि- 
करान्तानामुपासनानामनन्तरं, स॒ यश्चायमिति वाक्यं नोच्येत । 
तथा ब्रहन्नारायणीये, आदिघ्यो वा पष एतन्मण्डलं तपतीत्यनु वाके 
जयीवि्यात्मकत्वमुक्त्वा, आदित्यो वे तेज ओजो वलमिति तद्रि- 
मादुवाके ब्रह्मणः सायुज्य सलोकतामाप्नोतीति फलं नोच्येतेति 
शङ्कायामाहं # फलमिद्यादिं # आनन्द्मयोपसंक्रमणरूपं फर ख- 
स्याधिकारिसायुज्यद्वारा भवतीव्यतद थं तदनन्तरमुच्यते । आदि- 
स्यो वै तेज इत्यत्रापि ब्रह्मणः+ सायुज्यमित्यादयुक्त्वा, एतासामेव दे- 
वताना५ सायुज्य सार्टिताः समानकाकतामाप्रोति य पवं वेदे 
त्युच्यते । एवमधिष्ठातृदेवताशरीरकोटिः साधिता । ब्रह्मशरीरको- 
टि साधयति # अथोच्येतेत्यादि # अनया शरुस्या असाधारणब्रह्म- 
धमेश्रावणादयं ब्रहषेत्युच्येतेत्यथैः। तद् दूषयति #अपहतेत्यादि # 
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कर्पजन्यलाभागरदपहतपा पलादि सङ्गश्ने । पुवयाशरीरल. 
मरप्यलेकिकत्वाद् ब्रह्मण एन सङ्गच्छते । शरीरषदिन्द्रयस्यापि 
परिग्रहः । वणंमात्रपरिग्रहान्नासम्पता। शावरपिक्षया जङ्गपस्यो- 
त्कृष्टलाव श्थावरावयवापमानवरलङ्मावयवेपमानं खावरस्वा 
पीति सवत्रह्मभावाय शरुत्युक्ततास्च । तस्माद् ब्रह्मण एवे 
शरी रमत्यवं पराप्त, उच्यते । 

ग्रन्तस्तद्ध्मोपदेशात् ॥ 
द्रन्तददयमानः परमातेव । कुतः । वद्धरमोपदेश्ाव् । तस्य 

ब्रह्मणो धमां उदितादिधमां उर्पाददयन्ते । स एष परेष्यः 
पाप्मभ्य उदित इति । अयमाश्चयः । ब्रह्म कारणं, नगतकारय- 
पिति स्थितम् । तत्र का्यधर्मा यथा कारणे न गच्छांन्त, । 
तथा कारणामाधारणधमां भ्रपि कारये । ततापहतपाप्मतादयः 
कारणधपास्ते यत्र भवन्ति तद् ब्रह्मयवावगन्तव्यम् । बरष्- 
लात् कारशपमेस्य । नागतुर्यतापात््ुभयेषापपि धमाणाम् । 
ते श्रुत्येकमपभिगम्पाः । ब्रह्मणि लोके प्रमाणान्तरमपि प्रवत 
ते। अनः सवेरमादयो ब्रह्मनिष्ठ एव धर्माः । स्थूरलादयस्तु पे 
ब्रह्मणि निपिध्यन्ते, भ्रस्थूलादिवराक्येषु त कायधपाः । श्रणो- 

# स्थावरस्यति # पुण्डरीकस्य । एवमुपमाप्रयोजनं तु ब्रह्मप्रवेशेन 
सवस्य ब्रह्मभाववोधनम् । ब्रह्मदाशा तिवत् । स्फुटमन्यत् । 

सूत्रं परित्वा समाद ते # अन्तरित्यादि #* ननु षाधकानां 
बहूनामुक्तत्वाद्र्मोपदेशमात्रेण कथं ब्रह्मन्वनिश्चय इत्यतस्तद् ष्यु- 
त्पादयन्ति # अयमाशय इत्यादि # । # स्थितमिति # पूवांधिक- 
रणेनिर्णीतम् # कायेधमौ इति# कायौसाधारणधमौः । शं चतत्। 
न हि धदीया जलाहरणयोग्यत्वादयो मृतिपण्डकपारादौ गच्छन्ति । 
न वा मृत्पिण्डाद्रिसंस्थानविरेषा घटादौ । अथ , याकि मच्डेयुस्तव्ं 
कायेकारणयोर्धेरकषण्यं न मवेत् । का्यैकारणग्यवहारशच भज्येत । 
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रणीयानिखादिषु कारणधम एव । अत शएकोऽप्यसाधारणो 
धर्मो रिधमानः शिष्टान् सन्दिरधानपि ब्रह्मधर्मानेव गमयति ॥ 
इममेव श्रुत्थमिपायमङ्गीकत्य सवत्र ब्रहमवाक्वमिणेयमाह पूत्- 
कारः । तथाच शुतिन्यरिक्तस्थले तयेव।वगन्तन्यप् । अनन्त- 
पिप्यनन्तमूर्पिता च ब्रह्मणः प्रतिङ्गाता । भन्यथा गुहायां 
निहितमिति विरुद्धयेत । तस्मत् साकारं तादृशमेव ब्रह्म । 

अतं, ये असाधारणा धमौस्तेऽन्यत्र न गच्छन्तीति नियतम् । तलं 
अ्रहृतवाक्ये, तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित इत्यने. 
भोक्तमपहतपाप्मत्वम् । तथा भदिपदेनाक्षिपुरूषवाक्ये सकं त- 
ताम तदुक्थं तद्य्ुस्तदू ब्रह्म तस्येतस्यैतदेव रूपं॑यद्मु- 
(हय रपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यक्नाम ताक्नामितयमेनोक्तमू- 
कसामादिसावातम्ं यन्नाम तश्नमित्यतिदिषटनामनिर्वचनहेतुभूतमप- 
हतपाप्मत्वं च, य मात्मा अपहतपाप्मेतिशतयन्तरे ब्रह्मासाधारणध- 
अतवेन सिद्धम । तथा, षदं स्व यद्यमातमेतिशवुतयन्तरसियं सावा 
श्यं च कारणभूतब्रह्मासाघारणधमेरूपं नान्यगामि तदत्रोपदिश्यते। 
कषमन्येऽपि शुत्यन्तरोक्ता असाधारणा ब्रह्मधमौ य्न मवन्ति तदू 
्रेत्येवावगन्तम्यम् । तेन सूत्रे अन्तःपदं स्थानान्तरस्याप्युपलक्षक, 
ह तु तोवन्मौत्रपयेवसक्नमिति बोधितम् । नच केशनसादीनां का्यै- 
चैप्ोणामपि बोधनात् कथं विनिगमनेति शड्यम् । उपजीभ्यत्यैन 
नित्यत्वेन च कारणधर्मस्य बारिष्ठत्वात् । नचापहतपाप्मत्वं स्वाध्या 
ये भुस्यप्राणे चोच्यते, सावोत्म्यं च चतुमुंखादावतः कथमसाधा- 
रणतेन मिति शङ्खम । यतो नामतुल्यतामात्रमुभयेषां धमाणाम् । 
स्वाध्ययादौ हयपहतपाप्मत्वं पापराहित्यरूपं, स्वाध्यायो देषपवित्र- 
मिति य पर्वविदि पापं कामयत इति तश्र तत्न लिङ्कात् । अब्र तु स- 

. वैकमोञजनरादित्यरूपम् । अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना 
फौ्रसि च करम नाऽ्न्यस इति भीमागवतवाक्यात् । एवे चतुमुखा- 
 दिसाबौत्मभ्यमपि साद्ुराम । अधिश्ञाय परं मसः, पताक्त्वं यतो हि 
भ इति द्वितीयकन्धे नारदं भ्रति ब्रह्मवाक्यात् । मत उदीत्यादीना- 

२९. 
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मेवं कारणभूतव्रह्मासाधारणधमेत्वे सिद्धे तत्सहपटितानां दद्यत्व- 

दिरण्यदमथुत्वादीनामपि ब्रह्मधमैत्वमेव बोध्यम् । यतस्ते श्ुत्येक- 

समधिगम्या ब्रह्मणि । छोक्ै तु तेषां गमकं प्रमाणान्तरमपि वतते । 

अत पतद्धत् सर्वकमौ सवकामः सयैगन्धः सवैरस दत्यादिशरुत्यन्त- 

रोक्ताः सवैरसादयोऽपि ब्रह्मनिष्ठा पव धमो बोध्याः । श्रुल्येकसम- 

धिगम्यत्वस्य तेष्वपि तौट्यात् । नचैवं सति स्थूलत्वादिप्रािः श- 
डा । तेषां श्रुत्या निपिद्धमानत्वेन कायेधमेत्यात् । नच ब्रह्मणि वि- 

रुद्धधमीश्रयत्वस्याम्र व्युत्पाद नीयत्वाद्, आसीनो दुरं जति, अणो- 

रणीयान् महतो मरीयानिद्यादिषु सहावस्थानविरुद्धक्रियाधमेयो- 

रिव भावाभावविरुद् स्थूलत्वतद्भावयोरपि रशक्यवचनत्वदितेषां 

कारणधर्त्वमेवास्त्विति शष । इतः पूर्व गाग्या उपादानकारण 

बोधनाय कायोणां प्रङततया याज्ञवल्क्येन कायविलक्षणकारण- 

बोधनाथ्च कायथयमौणामेव निषेधात् । भन्यथा प्रृतिभिरोधापत्तेः । 

नयेचमनण्वित्यनेन निषिद्ध स्याणुत्वस्य, स॒ य पएषोऽणिमत्यादिपु 

श्रूयमाणस्य का गतिरिति शद्म । तत्राणोरणीयानित्यादिषु तु, सप्त 

प्राणा; प्रभवन्तीत्यादिभिः कायेस्याम्रे वक्ष्यमाणतया ततः पू धूय- 

माणानां कारणधरमेत्वेन तद्धिक्नत्वात् । पेतदात्म्यमिदं स्र, महतो 

महीयानित्यादितद्िरुदधधर्मसामानाधिकरण्यश्चावणन तथा निथ- 

यात् । एवमन्यजरापि बोध्यम् । अत पको $प्यसाधारणधर्मो धिद्यमा- 

त: रिष्टान् सन्दिग्धानपि धमोन् ब्रह्मधमेत्वेनेव गमयति । अभ्यथा- 

इन्यगामित्वेन तस््रासाधारण्यभङ्धग्रसङ्गात् । तथाच यने निषद्य 

न्ते तन्र तददुरोधात् ते लौकिकाः कायैघमोौ एव । यत्र च न निषध- 

स्तत्राटोफिका ब्रह्मात्सकास्ते धमो, नेह नानास्तीतिशचत्यनु सः . 

गन्तव्याः 1 इममेव श्रुत्यभिप्रायमङ्कीकृत्य सर्वैष्वधिकरणसूतरेषु ब्र- 

द्यवाक्यनिर्णयमाह सूत्रकारः । अन्यथा, आित्यान्तरश्यन्तरिस्येव- 

अधिकरणं -विर्िष्यात् । तथाचेदं सिद्धम । यत्र निशिते कायत्वे 

तस्य कारणामेदेन स्तुतिः क्रियते, यथेनद्रभ्रतदैनसंवाद्ादौ तन्न नेयं 

सोति: । तवृभ्यतिरिक्तस्थरे त्वेवमेवाधैगन्तव्यमिति । नचेवं परि- 
चिक्य नानास्थानेषु नानापरिमाणेन स्थितौ ब्रह्मणोऽनेकत्वापतत्या, 

पकमेवाद्धितीयमित्यादिश्रुतिविरोध इति शङ्खम् । यतः स्त्य श्ञान- 

्ननन्तंबरह्मति लक्षणवाक्य एवानन्त शत्यनेन क्द्मणं भौनन्यकथने- 
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बरह्मणः शरीरमिति ठु सर्वथा भरषङ्तम् । सर्वकरवुह्मणः 
कावा श्रनुपपत्तिः स्याद् यन खस्यापि शरीरं कलयेत् । 
हन्तु टानया व्यापोहनाथमन्यथा भासमेन्नरवत् । 

ऽनन्तमूर्तिता च प्रतिज्ञाता । नचात्र मानाभावः । निदितं गुहायामि- 
ति हदयाकाशनिधानकथनस्थेव मानत्वात् । अन्यथा गुहायां निहि- 
तमिति विष्द्धयेत । अनन्नसूर्तित्वाभावे व्यापकतया स््॑स्य तदन्तः 
स्यत्वात् । ददं च श्रुत्यन्तरे ऽप्युक्तम् । यदैकमग्यक्तभनन्तरूपं विश्वं 
पुराणं तमसः परस्ताएिति । तस्माद् ब्रह्मण एकत्वेन व्यापकतवे- 
ऽप्यनन्तमूर्तित्वात् साकारं वेदैकवेचत्वाद् यादशं यत्न स्थाने यद्वा- 
कथ उच्यते तादशं तते ब्रह्मेति मन्तव्यमिति सिद्धमिदय्थैः । पवम- 
पिष्ठातृदरेवतापक्षं निराकृत्य अव्र ब्रह्मवोखयत इति स्थापितम् । अतः 
परं साघकायु्रहा५ ब्रह्मण पव शरभ ति पक्चं निराचक्षते # ब्रह्म 
णः शरीरमित्यादि #। असङ्तत्व हतुमादुः # सवकतौरित्यादि 
# । अयमथः । यदत्र शरीरमङ्गीकृतम् । तत् कि नित्यमुतानित्यम् । 
नाद्यः । अद्वितीयधुतिषयाकोपात् । स्चिद्ानन्दादतिरसिक्तिवस्त्वभा- 
वस्य् प्रागेवोपपादि तत्वेन ब्रह्मात्मकताया एापति शरीरत्वस्याश- 
क्यवचनत्वोश्च । अन्यथा पुरष्रविधन्राह्मणोदितायाः, सोभ्युवीशष्य 
नान्यदात्मनोऽपदयदित्यनुर्धक्षाया विगोधापत्तेश्च । द्वितीयपक्षेऽपि 
तच्छुद्धसच्वात्मकं वा प्रातं वा मायिकं वाङ्गकायम्। तन्न कर्वप- 
क्षायां ब्रह्मण पव कतेत्वं च वाच्यम् । तब्रान्यानपेश्षतया स वक्तु 
ह्यणः का वु अनुपपत्तिः स्याद् येन खस्यापि शरीरं फल्पयेत् । 
अतो मुटरूपे नास्त्यव शरीरम । किन्तु स्वरूपमेव तदाकारम् । प्रा- 
णकेव प्राणो भवति वदन् वागितिवच्छरीरकायं कु^ट्लीरया व्या- 
मोहना शरीवद्धासयेन्नटव॑त् । यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते ज्या- 
षया नटः. । भूभारः क्षपितो येन जही तञ्च कवरमिति प्रथमस्क- 
 स्थवाक्यात् । अतो यादशं, प्रतीयते तादशं तद् ब्रह्मैव । येषां पुनम 
मरोक्षाधि करसतैर्षा,तच्छरीरवद्धासत इति निश्चयः । एतमेव निशय- 
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तस्माद् देदातिरिकेऽप्युपपतिपूषकं यत्र बरह्मपपैस्तद् प्रह 
अन्तभ्यम् । ब्रह्म तु बेदैकस्मिगम्यं याक्षं वेदे भरतिपाश 
ताथामेवेत्यसङृदवोचाम । भकृतेऽपि हिरण्मय इत्यन्न यक 
रलोपश्छान्दसः । अतो न दथच् । हिरण्यशम्द भरानन्द्ः 
ची । लोकेऽपि तस्यानम्बसाधकत्वात् । शतः केशादयो$ 
सर्वे भनन्दमया एव । ताटशमेव ब्रहमस्वरूपमिति मन्तव्यम् 

मन्यत्रातिदिश्ान्ति। # तस्मादित्यादि # । ननु किमित्येषं निर्बम्ये 
सर्वाकारं निरुप्यते । निविकोषमेषोप।सकानुग्रहाय मायया शारी 
कटययतीदेव कुतो न कल्प्यते इत्याकाद्ायामाहः । # ब्रह्म व्विह्य 
दि # ननु मव्वेषं, तथापि प्रते हिरण्मय इत्यत्र धिकारवादि, 
भयः प्रयोगो, हिरण्मयशयस्थ, दण्डिना यनसूते निषातनादिकाः 
त्वसिद्धौ कथं ब्रहमत्वनिणेय शव्यत आहुः । # प्रे $पील्याहि # ? 
थाच एयच्त्वेन विकारप्रलयययामावान्ञायं निपातः किन्तश्र छान्द 
पव यकारलोप इयथः । ननु पूत स्वरूपलक्षणवि चारे ब्रह्मणः सट 
क नानन्दरूपत्वमेव सिद्धं, न हिरण्यरूपत्वमिति हिरण्मयस्या?ि 
क ।रत्वेऽपि ब्रह्मत्वं वक्तुमशक्ष्यमतः शरीरत्वमेवा क्खीकायैमिद्य 
साहः । कैहिरणयशबद इत्यादि # । यदू यज्जनकं तत् तदृगुणकं, य 
यद्गणकं तत् तदात्मकमिति व्याप्त्योः पव साधितत्वादत्रानन्दक्ष 
धकत्वेनानन्द। त्मकतवे विकारभूतस्य लो किकस्यापि हिरण्यस्य [सिः 
क्ारणभूतस्याविकारस्यानन्द कत्वे बाधकामार्षोद्धिरणयशय अ। 
गन्द्धवाची । अतः केशदमश्रुनखाप्राक्षीणि, तत्सहभूता अनुक्त 
अन्येऽपि पुरुषावयवाः कप्यासणश्देन वणान्तरस्यापि सुदधितत्वाहु ? 
नद्वणेविरिष्टा अपि शब्दे आनन्द्मया एवैति पुदषक्षारं ब्रह्मर्षडङ्प 
मेवेति मननीयम् । अन्यथा, तस्वेवे भयं विवुषोऽमन्वानस्येद्यु तस 

भयदयापत्तेशव्यथेः। ननु सु योस्ति न ब्रक्षपरीरमित्यषङ्कतम् । डप 
ृहणविरोधात् । अ्निपुराणे, ध्येयः सदेति के, हिरण्मयवपु 
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अत एव, ध्यव; सदा सवितृपण्डलपथ्यवरतीं नारावणः सर- 
पिजासनपन्निविष्टः। केयूरवान् मकरङकण्डहवरान् किरीटी हारी 
हिरण्मयबपुधंतशङ्कचक्त' इत्यत्रापि वपुः स्वरूपम् । 

माया हेषा मया ष्ट इत्यादि भगवद्वाक्यं, भगवन्माषया 
भगवन्तमन्यथा पश्यन्तीत्वाह । न तु भगवानेव मायिक इति । 
शरीरे सति भीवरस्वेमवेति निश्चयः । अतो ब्रह्मधमोपदेशाक् 

[1 = ~ 

शरीरवाचकपन्स्योरस्वादिस्याचङ्ायामाहुः । # भत पएवेष्यादि # । 
तथाचानापि वं सलं पुष्णानीति योगेन ब्रह्मेधोच्यते । अन दव 
स्मृत्यन्तरे आदिस्यमण्डलासीनं रुक्मा मं पुरुषं परम । च्यात्वा अपे- 
सदिग्यितन्निष्कामो मुच्यते दविजः । आदिष्यमण्डलाग्नःष्यं परं श्रह्मा- 
धिदेवतम । छन्दोनिवृत्द्यद्भायन्री मया दष्टा सनातनी ` इति गाय- 
था ्यये सूयमण्डलान्तःस्ये वपुःपदरं नोच्खन रति न तेन वाशराङ्की- 
कारः कतु शक्य इव्यथेः। नन्वत्र केवलसखरूपाङ्गीकरेऽन्यत्रापि खङ््- 
पमेव न्यायवलेन साधितं शक्यम । नथा सतिमाया यषा मया सटा 
यन्मां पदयसि नारद् । सवभूनगणेयैक्तं न मां पश्यन्ति सुरय' इति 
चिद्वरूपाङ्तेनौरायणस्य यद्धारते वाक्यं तस्य विरोधो वर्वर इष्यत - 
आहुः । # भरयेव्याि # । तथाच।स्मिनू वाक्येऽपि, यन्मां सवंमूतगु- 
गोयुक्तं पयसि एषा माया भया सुति पदसम्बन्धान्न विरोध.श्य- 
थः । ननु किमित्येवं निबन्धेन शारीरवतता निराञ्जिपते । कमौजन्यर 
ध्यच्छिकशरीरस्यङ्गीकारेऽपि बरह्मत्वाक्षनेरिव्यदाङ्कायामाहुः । # श- 
रीर इत्यादि, # । मास्तु क्मेजन्यन्वं दरारीरव्य, तथपि श्ुडससवा- 
तप्रकतवं त्रिगुणात्मकत्व धा तु सवेथाङ्ाकायैम । तेन सह सम्बन्ध. 
श्च।भिमन एव वाच्यः । सथा सत्यामिमन्ता -जीक्र इति तापनीये 
भावितस्य जीवलक्षणस्य तत्रं सरवाज्जीवर्वमेव । यदिव नियन्त्- 
त्वं, तदाऽन्वस्याभिमानिनस्तब्र सस्वाक् ब्रह्मक्रीरर्वाभाथः। यदिख 
सबन्धान्तरं, तदपि ल पत्र वासुदेवाऽं पुरुषः परोखथते बुधैः । 
प्रषतिस्पर्ैरादिषयाप्र स्वातन्छयादू वैमवाद पीति नारसिहवाक्यवि- 
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एरुपेमण्डलप्यः परमात्म ॥ १९ ॥ 

भेदग्यदेशाचान्यः ॥ २० ॥ 

इनोऽपि सुयमण्डलस्थः परमात्मा । भेदव्यपदेशात् । य 
श्रादिये तिष्ठन्नादियादन्तरो यमादिखो न षेद् यस्यादित्यः 
श्षरीरं य श्रावत्यमन्तयो यपरयत्येष त भ्रात्माऽन्तयोम्पमून 
इति श्रुलन्तरे श्राधिदैविकं सुयेमण्दलाभिपानिम्यां भेदेन नि- 
ष्टम् । यपि तत्राकारो न भ्रूयते, तथापि दिरण्मयवाक्यने- 
कनङ्पताव सर्वैर साकारमेब ब्रह्मत मन्तव्यम । 

अन्तर्यामित्राह्मगरे चत्वागेऽथां उच्यन्ते । सतत्र तिषटस्त- 
द्रभेने सम्बध्यत । सवैधुक्तिपरिहाराय स्व्रमस्तन्न बद्धे । 
स्वरी ल। सिद्धयर्थे तच्छरीरमिति । तप्य नियमनं तदप मरति । 
चकृ(राद्धर्मा उच्यन्ते | 

गोध इति शरीर ङ्ीक।रे जीवत्वापत्तिरनिवा्यतिः तदमाकय नि 
न्ध इत्यथः ॥ १९ ॥ 

भेदडयपदेशार्चान्यः ॥ ननु पूवैसुत्नोकेनेव हेतुना सिद्धे 
ब्रह्मत्वे किमिति हित्वन्तसेकन्यास इदयाकाद्ायामाहुः । > यधप 
व्यादि # । तथाच समानप्रकरणोक्तधमाोन्तरस्वापि प्राप्यं हेत्वन्नर- 
भिद्यः । नस्तत्र मदव्यपटेशमाश्रेण कथं परमत्मलाम रस्यत 
आहुः # अन्तयौ मीद्यादिं # । # तदिति # सामान्ये नपुंसकम् । 
अमिमानीद्य्थः । अत हि जडङाज्जीवाच्च भिन्नत्वेनान्तय।मी प्रति. 
पाच्चते । तत्र, ष आदित्ये तिष्ठन्नादिष्याषून्वर इति जडमण्डल- 
भाधारस्वेन निदिह्य ततो $न्तरत्वकथनीत् वतो मेदो बोधितः । 
तेन तद्धन सम्बध्यत इति बोधितम् । तत आदित्यादन्तरत्तं त््- 
भिमानिनो जीवस्ाध्यरस्तति सतोऽपि मेदकोधनाय, यमादित्यो न 
बहति तदभिमान्यकषेयत्वकूधनेनाभिमानिधर्रने सस्बभ्यत (त्याह । 
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तस्पात् सवेविखक्षणत्वादन्य एव, नामिपरानी । उपचार- 
ठ्पादरर्पयमन्पपदेनोपरंदारः। 

तथा यद्यभिमानी ते जानीयान्पुक्तः श्यत् । अतस्तद् माचाय स्वा 
साधारणेक्ञानापहेतपाप्मत्वादिभिधर्मेः कतुभिस्तद् आधारभूतम अ- 
भिमानि वस्तु न बध्यते, न व्याप्यते । यद्ाहित्यगतं तेजो अगद्ध(- 
सयनेऽखलम्। सेषा त्रय्येव विद्या तपतीति स्परतिभुव्युक्तध्रम- 
ण्डत पव व्याप्यत, नामिमानीतिसन मुच्यते । यद्वा दिकषा- 

भचा दि वद्।रतिगणः । तेन क्षीयते सुग्यतीष्यादिवद् बध्यत द्यपि 
कतरि प्रयोगः । तथा सति स्वधभुस्तमभिमानिनं न ग्याप्नोतीत्यर्थः। 
तास्पयै तूमयथापि समानम् । तेन ततोऽपि भदः । एवमुमयाद्धदे 
सिद्धेऽपि तत्र स्थितेः किं प्रयाजनमिस्याकाङ्कायां, यस्यादित्यः शरी- 
रमित्याह । तश्र जगद्धासनं दिग्विभागो धमप्रदृ-्तरिल्यादिष्पा 
स्वस्यैव लीला तत्सिद्धं तन्मण्डलं शरीरं, न त्वधथिष्ठानाथम । 
तन जीवतुद्यता वारिता । प्व, गामाविद््य च भूतानि धारयाम्य- 
हमोजसत्यादिष्वपि भगवदटारत्वं बोध्यम् । तेन पुथिव्यादिक्ा- 
येस्यरपि कीलात्वं, तषां ठङटाश्रीरत्वं च शातं भवति। षरी- 
रस्य ताहङात्वे गमकमाह । य आदित्यमन्तरो यमयतीति। अबा 
दिन्यपदे मरडलामिमानिनोः संग्राहकम् । तथाच # तस्यादिस्यदे- 
नियमने, # तद्र्यं तादशलीखार्थम् । ते यद, भीषास्मारित्याचुक्त- 
यत्यश्न गियमयेत्तदा सासाराडा न सिद्धेदिति। अन्ने पुनरप्य- 
न्तर इति पदम, अन्तरं करोतरत्यन्तरयति, अन्तरयती- 
व्यन्तर इति सरवान्तःखापकत्वबोघनार्थम् । पवमेने चत्वा 
र ऽथो उच्यन्ते । सूने ठत चकारत् पू्वेसूत्रोक्ता धमाः 
समुश्वीयन्ते । तेन हेतुमेदेऽपि साध्येक्षयान्नाधकरणमेदः । 
पवअ शतिं सूत्रं च व्याख्याय सिद्धमाहूः । तस्मादित्यादि । तथाच 
भव्रव्यपदे दात् सबैविलक्षणात्वेन व्यपरेश्चाद्ादित्यास्तवरती परमाराः 
अन्य पव, नामिमानीव्ययैः ! नन्वत्नान्य इत्यस्य साध्यत्वेन निर्हका- 
दिदमधिकरणन्तसोवारित्वति चखश्राहुः + उपचारत्याति # त- 
थच, नतरोऽचुपपत्तरित्यादिन। पृषाधिकरणं निषधमुखेन विचारितं 
५यापखारनिशृत्यये तयद मस्यपदेनो पसंहतमिति तनेवात्रारि नाधि- 
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ब्रह्मत्वे सिद्धे हाने बा, उपासना वेति, नास्मस्षिद्ान्त 
कश्चन विरेषः । कारणे कायधपीरोपस्युक्तं ए१। काये पुनः 
कारणभरमाधिकरणतेनोपापना अमदत् फडायेति सेतर ध्य 
व्थितिः ॥ ९० ॥ 

करणमेद् इव्यथः । ननु, उगेति ह वै सर्वेभ्यः पात्यो य एवं 
वेदेष्यनेनोपासनाकथनात् तस्याश्च वाचो येनुत्ववद्ारोपिताकारेणा- 
पि क्षदेः किमथपरयमाग्रह इत्यत मादुः # ब्रह्मत इत्याहि * तथा- 
च भवतुपासना, तथापि पृवसूत्रोक्तध्मस्तस्य ब्रह्मते सिद्धै तदाकौ- 
रस्य।करिपतत्वमप्यनुपपत्यभावात् सिद्धमेवेति वेदनष्य ्ानैत्वभुपी- 
सनात्वं वास्तु, मनोभ्यापारत्वश्योभयनत्र तीर्यादत स्तत्र नास्मन्सिखा- 
स्ते कञ्चिद् प्रह इत्यथैः । नन्वतररिमस्तचमनारोप्य तस्वेन चिन्तन- 
भुपासना, तस्य तत्वेन निश्चयो शनपिति खरूपमेदत् कुतो न वि- 
शोष त्यत आहुः # करण (त्यादि # अस्त्वये विरेष्तथापि हीने 
उकछृष्टधमोरोपश्य लोके कायं सा धकत्वत्य विपरीते वैपरीत्यष्य च द्- 
शमात् कारणे यः कायेधमोरोपः स तु हीनस्वापादकत्वेन क्षायौसा- 
धकत्धादयुक्तं एव । वेदे हि सर्वत्रा ब्रह्मेत्यादौ कारये कारणगताना- 
मुत्पासतिखितिप्रलयकनत्वदीन।मारोपेणोपा सनात् फलप्रा्तिः भूयते । 
तत्र हेतुः कयस्य कारणामेह एव । सर्वत्र तथा दशनात् । करणस्य 
काय भेदस्तु प्रत्क्षाच्छासराच्च विरुद्धः । यत्र पुनः सथा भो 
यथ। वारधेन्वोस्तत्रापि शददविक्षयाथंस्योत्ृएटत्वम् । शब्द शेषित्वाद्- 
यश्य । अतो ह नोपासनयोदिंशोषरसरते$पि यथैकदेरिभिः सीकर 
यते तथा नास्तीति फटजनकत्वां ये विशेषामावकथनं, तक्ष पपन्न- 
मेवेष्यथः। | 

माध्वास्तु, "पूराधिकरणविषयवक्येषु, मदश्ये $नारम्येऽनिरक्त 
इत्युक्तम् । तर चादश्यत्वम, अन्तः प्रविष्टं कतोरमेतम् भन्तश्चन्दमपि 
मनसा खरण्तं सहैव सन्तं न विज्ञनन्ति देवा इस्यत्रान्तःस्थस्य 
कस्य चिवुखधते | तवग्र च, श्रो राज्ञा जगतो य दंशे इति । सप्त 
युञ्जन्ति रथमेकयक्ं रवष्टारः ङपाजि विकुवैतमित्यादिमिरम्ये भरती. 
यन्त । मतः को वा$भ्नन्द मर {ति स्नेहे, न्द्रो राजेत्याडि तच. 
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हिवतावाचकशुया, सत्त युञ्जन्तीन्यादरिव्यलिङ्गाश्च कथिदेवताजी- 
धविशेष पव तत्र युक्तः । श्तेः सर्वापेक्षया प्रवलात्वाञ्जगतो च 
रंश इत्यादियोगस्यापि तदुपोद्रकस्य तत्र शश्चनाच्चेति प्राप्त शं 
सूत्रघयं प्रवव्रने ॥ अन्तस्तखमांपदे शात ॥ मेदव्यपदेगाचर्चान्यः॥ इति। 
भन्तः शूयमाणो विष्णुरेव । कुतः । “अन्तःसमुदे मनसा चरन्तं 
बह्मान्वविन्दद शदहोतारमर्णे । समुद्रे भन्तः कवयो विचक्षते । म- 
री चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः । यस्याण्डक्षोश्ताः शुप्ममाहृः प्राणमु- 
ठ्वम' इत्यादि तद्धमोपदेशात् । श्चुषययस्तु समुद्रे अन्तर्णे भन्तज्जके 
मनसा चरन्तं यथेष्टं विहरन्तं इश्यदोतारं, हुदानाद्नपोः, दशेन्धि- 
यविषयद्वातारं प्रह्मा अन्वविन्दक् उ्यजानादिति तथा । मरीचीनां 
जीवानां पदमाश्नयभूतं वेधसः भूतभाविनो ब्रह्माण श्छन्तीति । 
अण्डकोशे भरह्माण्डें यस्य शुष्मं वीयंमाहूरिति । भत्र समुद्रश्चायित्व- 
ब्रह्माण्डवीवेरवादीनामन्तःप्रविष्टनिष्ठतयोपदिष्टानां लिङ्गानां विष्ण्वे- 
कनिषठत्वावन्तःप्रविष्ः कतां विष्णुरेवेति । प्रलयार्णवशाधित्वप्र्या- 
ष्डवीयेत्वयोः कथं विष्णुलिङ्कत्वमिष्याकाद्कायाम्, भापो नाश इति 
व्यासस्दृतिवाश्यं, चतुद श्ुतिश्चोपन्यप्ता । ननु तचेन्दराच- 
भिश््वं तदयेरित्वतिश्ाङकायां दितीयस्ते, “न्द्रस्थातमा निहितः प 
अदाता । वायोरात्मानं कवयो निचिक्युः । अन्तरादिस्ये मना 
खरमन्तं दैवाना\ हदयं ब्रह्माग्विम्ददिस्यादिष्वेकस्यैव सवेङेवान्त- 
वतिसर्वकथनेन यथेष्ट चारितयान्तयामित्ववोधतेनेन््र दिभ्यस्तस्य म. 
कव्यपदेशति सोऽभ्य एव तेभ्य शति षद्म्ति। 

दोषस्तु छन्दोग्यशुतिमेव विषयवाकष्यत्वेनोपन्यस्य साधका- 
यप्रहाथं तत्र दिरण्मयं किमपि रूपे समाखाय सवितृमरडकेऽधिव- 
सति । तच्च त्रिलोचननीलकण्ठाहिविदि्टम । न चाक्षिणी इति दवि. 
वचनविराध्ः । तस्य पुण्डरीकोपमाबोधनायैत्वात् । तृतीयस्य नेश्र- 
श्य सुकुलिसत्वेन तज्र पुणडरीकोपमराया अभावात् । नचैतावता वू- 
तीयाभावः श्यः । यथादि कथित् निपुजं ब्राह्मणमुहिश्योच्यते, 
दावस्य पुत्रास्मिकटपी । न तावता तृतीयामाव भावाति। किन्तुष- 
भाभाव एष । तथात्रापि शकयवचनस्वत् । ध्येयः सदेति वाक्यन्तु 
लोकिकानां माक्तमेव । नाति पुण्डरीफाक्षरवलिङ्गन विष्णुः शद्खाः। 
कमलनेत्रत्ैस्प रीकिरसाधारणत्वेन लिङ्खत्वामावात्। नचास्मिगू 

३० - 



२३४ सप्रकाशे अणुभाष्ये | 

हिरण्ममयपुरषवाक्ये शिवाक्ताधारणलिङ्गद दानात् कथं रिवाक्ा- 
निश्चय इनि शङ्ाम । अस्य वाक्यस्य सन्दिग्धत्वेनासतन्दिग्धेन 
वाकयान्तरेभनद थस्य निणैयत्वात् । तैत्तिरीयाणां महो पनिषदि, 
आदिलयो वा पप्र पनमणड़लं तपतीलयनुवाके, य पपोन्तरादित्ये हिर- 

रमयः पुरुष इृत्यादिद्यान्तयामिणमभिधाय तदग्निमाुवाके, आष 
ह्यो वे तेज इत्यादिनाऽऽदिस्वक्पस्य विभूतिममिधाय पष पुरुष पष 
भूलानामधिपतिरिति भूतपतित्वेन ते निष्वंदय तदच्रिमानुवाकेष, सर्वां 
वेर्दर इत्यादिषु, दिरणयवाहवे अम्बिकापतय उमापतय इत्युप 
संहारेण तश्र श्िष्राकारनिणयात् । अन्तयामित्राह्मण, एष त आस्मा- 
इन्त्याभ्यमरत इति कथनाच्च । जाबालो पनिषदि, एतानि ह वा 
अभरूनस्य नामधेयानीति दानरुद्रियप् साधाकयेन अमृनपद्स्य श्ि- 
घपरतानिणेयादत आदिष्यान्तबतीं त्रिटोचननीलकण्ठा द शारीरवा- 
निलयाह । वन्मन्द्म । हरीर पक्चस्य प्रागेव दूषितत्वात् । अकार. 
$प्यक्षिदधिस्वस्य पुण्डीकापमाबोधनाथेत्वं तदा स्याधदि नीटग्री- 
वादिकं त्रिलाचनत्वस्राधकमस्मितर् वाक्ये पतन्निणायकवाक्षयान्तरे 
धा स्यात् । भूतानामधिपतिरित्यस्य तु न निर्णायकत्वम् । भूनप- 
दस्य, क्षरः स्वणि भूतानि, पदो$स्य विश्वा भूनानीतिवत् प्राणि- 
मात्रत्राचकत्वेन प्रेतवाचकरस्वामातान्न नीलम्रीवादिरूपवदिङ्कत्वम् । 
तस्थ प्रेतमात्रव।चकवि च पररिच्छिन्नश्वयवोधक्थेन परमश्वथ- 
विघटक्नया तस्थालिङ्कत्वमेवेव्युभयथापि तदगमकत्वात् । खर्वो वै 
शदर यादीनां तु नेतद्वाकंयदोषत्वम् । आरिष्यो बै तेजं शयनुषा- 
कान्ते, रत्युपनिषदिल्यनेन विद्यासमापिदोधनात् । एवममुतपद्- 
स्यापि न निणांयकः्वम् । शतरद्वियस्याऽमृतनामतरे प्यमुनपदस्य 
रिषनामस्वाभावात् । इदं यथा तथा प्रहस्ताख्ये वादे निपुणतर 
मुपपादितमिति नेह प्रपञ्च्यते । यत्पुनध्ययः सदेव्यस्य लीकिक- 
धाकयत्वमुक्तं, तत्रभ्निपुराणाद् शनादेवेति । गायश्रयां तु भगे इति 
पद् सन्तम । दितीयपादे चास्यान्वयो मेत्रायणीयोपनिषदि 
सिरः । तथा, रविमध्ये स्यितः सोमः सोममध्ये हूनाशनः । व- 
म्हिभष्ये छितं सत्ये सत्यस्यान्तः स्थितो $च्युन इति तत्रैव अन्त्रः । 
योगियाद्नवरकयेऽप्येतादक्रामेव वाक्यम । ताभ्यामपि स्बौन्तरच्युत 
एवोक्तो, ध्ययत्वेन च मगवानेषादइत शत्या हैषेमतमस्ङ्गतम- 



१ अध्यापे १ १एबदः। २२३९ 

वेति दिक् | 
विक्षनेन्वभिषुस्तु कायषपष्ठाध्यायस्थं, स वा एष महानज 

आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु । य पषोऽन्तहटदय आकाशसत- 
स्मिन् शेते स्वेभ्य वशी स्वैस्येथानः सर्वस्याधिपतिः स्वमिष 
प्रशास्ति सन साधुना कमणा भूयान्नो फवासाधुना कनीयान् 
इति वाकयं विषयस्वेनो पन्यस्थ, तत्र किं जीवविश्े उच्यते, उत 
परमेश्वर एति सन्देह धिक्चनमयशदस्य योगङूटिभ्यामात्मस्तामा- 
न्यवाचित्वाञ्जाग्रदाचवस्थामिजीविस्थैव प्रक्रान्तत्वाञ्जीव पेत 
प्रापे । अन्तः परब्रह्मैव मवितुमेति । कुन: । तमे पदेशात् । सर्व- 
बारत्वश्युमाञ्चुमकमेफलामानित्वसवौधिपतित्वादीनां परमेभ्वरध- 
माणामुपदेशात । नच्त धमाः सिद्धः पूवं जीदरेषु सम्भवन्ति । 
सत्कमणव पदप्रप्तश्येत्यदियुक्तिभिर्हतुं साधयित्वा, न केवद्धं 

मध्यपदेशादेवान्तःस्थो विक्ानमयो जीष।दस्यः परमेश्वरः । 
किन्तु, भद्उ्यपदेशायनचान्यः । मेदव्यपदेशाश्च यथात्रैव वाक्य- 
धरा । यषां नाऽवमात्मा, आसन्येवात्मानं पदयतीति । आधा 
राधेयमावस्य मदतन्त्रत्व'दिष्याचुकत्वह । *भधुनिकास्तु, 
एष्रोऽन्तरादिष्ये हिरण्मय इति ऊन्दोग्यवाकयं विषयतया वर्णय 
न्ति । तन्न । पाप्मभ्य उदित इयनेनोक्तद्य पाप्म उद्यस्य पापन।- 
दारूपतया ब्रह्मप्रमत्वामात्रात् । घमन्तरस्य चात्रानुक्तर्त् । प्रस्युत 
नव लङ्खन चन्द्रनक्षत्रादिदेवतप्रकरणपठिनतय। च देवताविदोष।- 

बधारणङ्चै । नचादविखस्यान्तरिति मेदनिर्देश्यानुपपलतिस्ति बाच्य- 
म् । आरिलस्यान्तसपि आदिष्यमिन्नस्य हिरण्यगमौहेः स्मारण््रत् । 
ब्रह्म दीनां परं धाम त्रयाणामपि संस्मरत । वेद मूतिधरः पुना पूज- 
नीयः प्रयत्नत हति मात्स्याद्रषु दिरण्मयशबदद्धिरण्यगमै एवाश्रो- 
धास्यत्वेन गम्यते । किञ्च, ष्ययः सदेतिरूपयं।; शतिस्शटत्योनौराय- 
गदख्याहरण्मयस्य सूयमण्डल उपासना सद्धस्तद् कवाक्करतया दरः 
ण्यदमश्रुरित्यदिश्ुनेरमि नारायणपरत्वमेव, न. परमेश्वरपरत्वम् । 
अपच । यस्मिन् वाक्ये रुूषैसंसथानादिक्ग श्रुयते, तत्र तचदवतापरि. 
ग्रह पवारसर्गिंकः । असाधारण्यात् । क्षणश्च स्वरतो नीङ्पताया, अ- 
रूपवदेव हि तत्थ्रधानत्वारिलयत्र वक्ष्यमाणत्वात् । कचिन्त प्रकरणा. 
दिबलादवैद्ीन् ब्रिहाय दृवारिरूपरेवारुपर. दण्वर उपास्य श्यत् । 



२६६ सप्रकार अणुभाष्पे। 

नचेष्ट तथा यलघत् प्रकरणारिकमलि । अन्यथा देवतोपासनमानो- 
च्छेद्।पतेः । सवव ब्रह्मोपासन सम्भवात् । कीटाविग्रहोऽपि बि- 
प्यव देदेवतानामेव स्वस्थाधिक्षारसम्पद्नाथैः । न त्वीश्वरस्य | 
अप्राणो हामनाः शुभ्रः अक्षरात् परत. परः, न तस्य काय करणं च 
विद्यत त्या िशुतीनां सङ्कोचे प्रमाणाभावात् । तबुक्तं विष्णुपुराणे । 
स देषोऽ$न्यशशराणि समाविश्य जगत्छितिम् । करोति सर्वभूतानां 
भाश चास्ते जगत्पतिरिति। 

तश्र षिषयवाक्यव्याख्यानादिकं तु न वुष्टम । तथाप्येतस्य 
षिषयवाकयत्वे $धिकरणास्य पृषाधिकरणेन सह न स्फुरा सङ्गति- 
रिति बोध्यम् । यस्पुनरछान्दोग्यवाकयस्यस्यालिङ्गत्वारि कमुक्तं, त. 
र्बधुदृध्वेव । अत पाप्मभ्य उदयस्य सवंकमोञ्जनराद्िल्यरूपस्य वि- 
धक्षितत्वादिति प्रागेषोकम । नच पाप्मश्चदस्य पपे शक्तत्वात् तत 
उदस्य पापनाशङूपत्वमेव युक्त, न थावत्कमोञ्जनर।हितयङूपत्वमिति 

, धाच्यम । खे स्वेऽधिकारे या निष्ठ स गुणः परिकीर्तितः । कमर्णां 
जाल्यश्ुडानामनेन नियमः छत' शति विधिप्रतिषेधयोध्येषहारनिय- 
मायेत्वबोधक्े वाक्ये केमत्रस्य जाल्यश्चुखत्वयोधनेन तदञ्जने पुण्य- 
्पेऽप्यश्युचिद्ाबलस्य वुरपोहत्वेन सवैस्थैव पाप्मरूपत्वात् । अन्य 
था पुष्यफलस्यापि मुमुक्षु गदेयताद्यापच्तेः । अतो धमन्तरानुक्ता- 
वपि न वाक्यस्य जीवपरत्वे शक्यशङ्म । आरिलयान्तस्तु न हिरण्य- 
गभंदिः। मारस्य परं धामोदिश््य तस्य पृषत्वकथनेन तत्र परब्रह्मण 
पवाभप्रेतत्वनिश्चयात् । ध्येयः सदेति वाक्येऽपि परदरेश्वर पतीच्य- ' 
ते । नारायणः दिवो विष्णुः दाङरः परमेश्वरः । पतैस्तु नामभि- 
ब्रह्म परं प्रोक्तं सनातनम्" हति वारादपुराणवाक्येन तस्य ब्रह्मनाम- 
स्वात् । नीर पेशभ्वरवाव स्येक्ष्यथिकरणव्याख्यान पव निरप्तत्वान् । 
नचेवं, यो देवानां नामधा एक एष, एकं सदिप्रा बहुधा बदन्तीप्या- 
दिश्या, हव्यकष्यभुगेकस्स्वं पित्देवखरूपधूगलयादिस्मुया च स- 
यैत्र ब्रह्मो रसनायाः शक्यवचनल्वेन देवतामाोपासनोच्छेद् इति 
दाड्यम् । शानपूवेकोपासकान् प्रति तस्येषटत्वात् । अक्षान् प्रति तु त- 
भावात् । येऽप्यन्यदेवतामक्ता श्त्यादिमगवद्भीतावाक्ष्यसन्दर्मेण 
तथा निश्चयात् । स्वरूपे विग्रहस्तु नस्तव । आकारस्तु स्वरूपास- 
मकवपलयसङ्दुक्तमुपपादितं च । तेनाप्राणो ह्यमनाः श्युभ्र इत्यादि 
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आकाशस्तलिङ्गात् ॥ २१ ॥ 
अस्थ लोकस्य का गतिरिचकाश्र इति होवाच । सर्वाणि 

ष। इमानि भूतान्याकाशादेव सयुत्पधयन्ते । भकाश्च भदस्त 
यन्ति । आकारो हववेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणमिति । तश्र 
सेशयः । भूताक।शो, ब्रह्म वेति । नतु कथमत्र सन्दहः । 
आकाश्षव्योमरब्द ब्रह्मण्येन प्रयुज्यन्ते ब्रह्मपरकरणे । कायंनि- 
रूपो तु महाभूतवचनः । यथा, अकाश आनन्दो न स्याव, 
परमे व्योमन मरतिष्टितिलादि । भत्मन आकराः सम्भृत इति 

=>, क, क 

श्तीनां न विरोधः । अरूपवदेवेति सुज्र तु रूपशद्धिघ्नमेषोच्वने, न तु 
डपरहितम । नः पयुद्।साथत्वात् । अन्यथा त्वरूपमिष्येतावतापि 
डपामाववबोधनसिदेमतुम्वैयथ्येस्य वुर्बारत्वान् । अतो, न तस्य कायं 
करणं चेत्यत्र सङो च पतदव सुरं प्रमाणभिव्यसङ्कोच पव प्रमाणा- 
भवः । शुनयस्तुक्ता वक्ष्यन्ते च । उक्तं विष्णुपुराणवाकयं त्वश्ान्तर- 
खितिनाशविषयकं, न तु महाक्ायविषयकम् । शरीराणीति बहुवच- 
लैन तथा निश्चयात् । अत द् मिक्षावरयम््यदशायामेवावादीरिति 
दिष््। अनो यत्रासाधारणधमोपदेशो $भिमान्यादिमेक्ष्यपेशो वा 
तत्र स्वीकतौषयुक्तो वा परं ब्रह्मीवभिधीयत इति निश्चयः ॥ २० ॥ 

इति षष्ठाधिक्षरणम् ॥ ॥ 
आकाष्रस्तलिङ्खात् ॥ छान्दोग्यप्रथमप्रपारकस्थं विषयवाकयमु- 

पम्यस्याधिकरणप्रय। जनं व्रि चारयन्ति । # नन्वित्यादि, विचार इई- 
त्यन्तम् # । तत्र कथं पदे गहीतं प्रकारं विभजन्ते । # आकाशेद्या- 
हि #। यद्यपि रोकप्रसिद्धेः प्रयोगधराचुयाश्च सन्दे्टः सम्मव्रति, 
थाप्यस्य वाक्यस्य प्रकरगावरुखत्वन प्रकरणे च ाकाशापदेन कार. 
, कायनिरूपणरयोपक्रान्ततया प्रकरणाद्वाक्षाशशब्दार्थस्य 
। यसिदधेराकाशः प्रकरगादिति सूत्रधितव्यम् । अथ प्रकरणवपिक्ष- 
धा लिङ्कस्य बलिष्ठत्वात् तेन निर्णीनीषा तदा तु जन्मारिसुत्र 
लिङ्गस्य निद्धोरितट्वात् ततैवेतद्धाकयनिणेय्िद्धः सूष्मेष न प्रये- 
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(१ कायनिरपणयू । अनः प्रकरणादेव सन्दग्धिनि्णये किमिति 
सूत्रारम्भः । जन्ादिलक्तणसूतेण चाषमर्थो निर्णीतः । भ्रन्य- 
था ब्रह्मन्बेऽपि सन्देहः स्पात् । महामूतवेदादिवाचकलात् । 
तस्पात् प्रकरणादेव परिदानं भविष्यतीति चेत् । धच्यते । 
भ्रसन्दिगपे प्रकरणे तथेव निणपः । इह पुनः प्रकरणमपि स- 
न्दिग्धप् । अतो विचारः। 

शरवन्तरविश्ायां पयंवसितपरकरणवदस्यापि प्रकरणस्य 
£ † (^ (स ् 

भताकाज्च एव पयेवमानमिति । रोकमाप्यन्पायिनाकाश्नो भौ- 
तिक एवेति पूरपक्षस्तत्राह । 

तभ्यम् । अथ जगम्मदिसूतरे लश्चणस्यापरीक्षिततान्न लिङ्कना, तता 
त्विदानीं तस्याः सिदत्वाद्ाकाशो ब्रह्मलिङ्गारिष्यतं प्रणेतव्यः । न 
तु तलिङ्खादिति पू॑पश्चाशायः। प्रतिवचनाशयस्तु स्फुट् एव । प्रकर 
णस्य सन्दिग्धत्वं तु उपक्रम उद्वीथोपासनस्याक्तत्वाद् त्र परोषर- 

रीयोङूपस्योल्छृष्रस्य फलस्य कथनाल्च जेयम् । तेन विचरस्थाव- 
हयकत्वमिति । अधिकरणसङ्गतिस्तु प्रसङ्गरूपा । पृवौधिकरणायोः 
ग्रत्ययङृते सन्देहे षारितेऽत्र प्ररृतिकृतसन्दहस्य वारणीयत्वादित्ि । 
परय)जनपुक्षसवा पूरैपक्चमाहुः । # अवन्तरयादि # । तद्वा ख यथा 
जानथुम्युपाख्याने संवगतिद्यायां पयेवसितं तथास्यापि प्रकरणस्य 
भूताकाश पत्र प्येवमानम् । लोके$रगतसामध्यः शाब्दो षे रऽपे वो- 
धक इति रोकमाप्यन्यनेनात्र भूताकाशब्रहणस्ेव युक्तरात् । श्रु 
तिङिङ्कवाकयप्रकरणस्थानसमास्यानां खमवाये पारहोबेल्यमर्थविप्र- 
कपोदिति जेमिनिषूनात् । ब्रह्मग्रहणे तु लक्षणापत्तेः। बावरकं विना 
तदादरस्यानुचितरवान् । नचाकाराते, आकाशयतीति वा योगेन प्र- 
फाटक ब्रह्मोच्यतेऽनो न दोष ईति वाच्यम । र्टश्यपेक्षया योगस्याषि 
दुथलत्वात् । नच लिङ्खवोधकवाक्या सङ्गतिः । सवोणि ह घा एमानिः 
भूतानीति सचेपदस्य च वाय्वादिषु सद्कुचात सुखेन सङ्कतेः । कि 

ञ्ह, इमानीति कथनादवान्तरभूतस्रम्बन्ध्यव्रकाशरूप पव स प्रा्यः। 

फलन्तु तादशोपासनाबरदेव भविष्यतीति पृः प्च ए्यथेः । सूत्र 
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भ्राकाशस्तरिलङ्गाव ॥ आकाशः परमासमतर । कुतः 
त्िङ्गत् । श्रुतिलिङ्गादयो नियामकलेन पूमैतन्तवदिहापि- 
ग्रह्न्त । छिङ्धं श्रुतिसामस्यम् एकवाक्यता च सर्वासां ब्रह्म- 
श्रुतीनाम् । तेत्र ब्रहम जगत्कारणमिति निःषन्दिग्यषु सिद्धम् । 
सर्वेश्न् बास्यलं ब्रह्मरयेव । तत्र वाक्या्थपिक्षया पदाधस्य 
दुबललाद् बाक्याथः सर्वेगतिलादिः । तद् वाक्यार्थान्यथाऽनु- 
पपस्या आकाशप्दाथां ब्रह्मेति । सवैशब्दवाच्यतलास्चव न 
लक्षणा । सुरुपस्रास्च । य(बन्पुरुयपरत्रं सम्भवति तावन्न 
कस्यापि वेदान्तस्यापरब्रह्मपरस्रमिति मर्यादा । तस्माद्, यदेष 
्क्राश भ्रानन्दो न स्यादितिवद्त्राप्याकाश्लो ब्रहयैवेति सि- 
द्रम् ॥ २९ ॥ 

पटित्वा समादधाना व्याचक्षते । #ञआकाक् इत्यादिक । #नियामक- 
त्वेनेति # । अथविद्धोप्रनिणोयकत्वेन । # शतिसामध्यैमेति # । अ- 
न्यानपक्चस्य शब्दस्य खरसेनाथ बोधकरत्वमर् । # रकवाक्यतेति #। 
विभि साकाड्त्वे सयेकाथग्रतिपादकता । सा च समन्वयरूप। । 
उपपत्यात्मकं तत्पयनिणयलिङ्कमन । तेन # तद्िङ्क' दिव्यस्य धश्रति 
सामर्ध्ासौत्पयनिणंयलिङ्गाश्चेत्यथेः सिद्धति । # मुख्यत्वादिति # 
मुख्यायंत्वात्। तथाच, यतो वा मानि भूनानि जायन्त इत्यादिषु नि- 
खिखजडर्जवकारणत्वं ब्रह्मणि स्िद्धम।अत्रापि तद्व सवेपदेन निखि- 
लन्युदहिदय, भूनपदेम च देदावथि्टजीवतया महाभूततया च तानि 
जीवजडरूपेण निष्कृष्य तत्कारणत्वमाकाश्चे बोध्यते । तचा, एभ्य इ- 
त्यनेन पुवोक्तान्येव भूनानि परागरश्य ततो ज्यायस्त्वं च बोध्यते । 
तथा परमखानत्वरूपं पराप्रणत्वं च । तद्यदि भूताकणो गृह्यत, तदा 
सर्वेपदा्थ॑सङ्ोचेन सवेपद सामथ्येस्याद्धवाधाद् भूतादीनां पद्ना- 
मपि तद् ब।ध्येन । तश्चासङ्गतम् । एकपशानुरोधेनानेकपदाथसङ्ख- 
चात्मकस्य स।मथ्यव्राधस्थानुचितत्वादविति । किञ्च । कवे वेका य- 
त्पदमामनन्तीति, तु त्वापनिष्रदमिति च श्ुया सवस्य वेद्स्वन्र 
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हरये तास्पयेमिति सिम् । तद्यदि निरङ्कुदासवैकारणतवमस्मिनू 
वाक्ये भूताफाशस्योख्येव, तदा थमेद्।द् विभागे साकाड्ुत्वाभावाच्च 
सवासां धुनीनामेकवाकयत। भ्याहन्येत । यथपि स्व वेदा शयश्राप्त- 
डुवित्सिना सवशब्देन ब्रह्मणि सर्शदवाच्यत्वं तत्तत्पद्ाथैरूप- 
तया सिद्धं, तथापि तद्ग वेदे बक्याथपिक्षया तदेकदे शभूनस्य पदा- 
थेस्य वुग्ैलत्वाद् वाकाय एवादरणीयः। वाक्याथैस्तु सैगतिता- 
दिः। गतिराधयः | प्रश्न, शालावलेनैतल्लोकगतेः पृष्त्वेऽपि वलिना 
तवुपपादनयै सवैभूतोत्पतिप्रलथाधारत्वं वदता परायणयपदेन सर्व- 
गतिस्वे प्रतिपाचत इति । तथा आदिपदेन सथैन्यायस्त्व परोषरीय- 
सवप्रनन्तत्वं च । तत् # तस्मात् कारणाद् वाकयाथीन्यधानुपपत्ति- 
ङूपयोपपत्यापि, आकाशपदस्य ब्रह्मण्येव तात्पथमिद्यथः । * सवर 
शाय वाच्यत्वादि ् रन्थस्तृत्तानाथेः। एवमत्र शुतिक्ताभमध्वंङ्पेण लिद्धेन 
इपपत्तिकपेण तात्पथाशेङ्धेन चति हिधा व्याख्यातम । 

अम्ये तु, वल्िङ्कगदित्थस्य, ब्रह्मासाधारणधमदिष्ययं वद्म्ति। 
केचिरतैवं सूचयन्ति । तन्मते ऽधिक्षरणवेयथ्यैम् । तदर्मोपदेण- 
धिकरणेनैव गतारथ॑स्वाति। 

विहनमिष्ुस्तु, काण्वचतुधोष्याये सुधुपते जबमुपक्रम्य ए- 
ठते, तदेषां प्राणानां विह्नानेन विद्वानमावाय य पषोऽन्तदेदय भा- 
का शास्तलिमिन् शेत हत्यादि । तत्र कि भूनाका दाप्तहेवता वा अद्य 
धोच्यत \ति संशयः । तदृष्ीजं तु उपक्मोपसंहार्योप्रह्मवाचकत्र- 
ह्यारमादि एदवन्मुख्यवाक्ये भूताकारादिवावकस्याकाशपदस्थ अष. 
णप । अन्यतरस्य गौयात्वे निय।मकामावसयाणामरि ` खापाशार. 
त्वादृविक्ेषश्च । निणंयस्तु, आकाशो ब्रहमेवेति । हेतुस्तु तलिङ्गात् । 
लिङ्गानि त, स यथोणेनाभित्तन्तुनोश्चरोदिति, यथाऽनेः श्चा विसु 
लिङ्ग ् युष्चरन्त्येवमेषास्माद् सनः सव प्राणाः सव लोकाः सव॑ 
देषा: सवौणि भूतानि व्युरुखरम्ति त्योपनिषत् सयक्षव्ममिल्यादी- 
नि । सवैशुतिषु ब्रह्मणि तथा दषटान्तद शनात् । अचेतनस्य भूताका- 
श्याध्निविस्फुलिङ्कद्ाम्तानहस्वाद ।' तदेषतायाश्च सवेदेवान्त्ै- 
तत्वेनाकारणत्वात । य पवायमाकाङ्े पुष इति पूववक्येनाकाश. 
देवताया ब्रह्मरप्रतिषेध।र्च । सस्यस्य सत्यमिति च नामपूवैवाक्येन 
शह्मण्येव भ्याख्य।तम् । तत्र सत्येन पञ्चभूतानि ग्पास्याय तद् 
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अत ए प्राणः ॥ २२॥ 

पक्षथापि निषेधशेषे ब्रह्म सत्यमिति श्ुलैव स्पषटसुक्तत्वात्। स्कान्दे“ 
$पि, 'चेतन्यापेक्षया भ्रोक्तं व्योमादि सकर जगत् । अस्यङूपं सत्यं 
त कुम्भकुण्डाद्यपेक्षया' इव्युक्तस्वाख्च । अतः शद साभ्ये ऽपि ब्रह्मलि. 
ङ्द ब्रह्मीवाक।दाशयाथेः। आकाशदादश्चं ब्रह्मणि रुपकविधया वि- 
भुत्वनिर्लपत्वादिगणलामाय, सुखे चन्द्रवच्छरुष्या प्रयुक्तः। अत पव, 
परमे व्योमन् प्रतिष्ठितेखादिषु धुतिष्वाकाशरूपेण प्रह्म निर्दिश्यते । 
नाना्येताया, गङ्गायां घोष इतिवलक्षणायाश्चायुकत्वादिति। पवे प्रा 
णज्योतिरादयः शब्। अपि जीवनत्वपरकषाशनत्वादिप्रतिपादनाय 
ङपकत्वेनेव भ्याख्येयाः । वस्तुतस्त्वाकादाप्राणन्योतिरादयः शद् 
आ कादादि मावापन्नवरह्मपरा एवेतेषु ब्रह्मवाक्येषु भवन्ति । केवल- 
ब्रह्मपरत्वे सद्याकाशादिलिङ्गाजुपपततेः। यत्तु छन्दोग्यवाक्यमाधू- 
निका इशोद।हरन्ति, अध्य लोकस्य का गतिरिस्यादि । तन्न । प्रकर- 
णादिशयन्यात् केवललिङ्काख्द्रतेवंलवस्वस्य पूवैमीमीमांलासु्रदे- 
वावधारणात् । तज्ञ खं शयुतिप्रकरणयोरभावाव् । किञ्च । प्रने, अस्व ` 
लोकस्ेश्यनेन भूखोकजना एवोक्ता इति प्रत्यु तरे भूतानीव्युकतस्वात 
सर्वाणि भूतानीति ब्रह्मलिङ्गं न भवति । आकाए्रसाधारण्या् । भा- 
कादाद् इष्िद्वारेषां भूलोंकखानां सटिखितिसंहारादिध्याह । 

तदसङ्गततमम। सूबविरोधात् । सुत्रे केवलस्य लिङ्गस्येव हेतुस्वेनो- 
कत्थति त्वद्रीस्या तु, शुतिखिङ्प्रकरणेरितिपाटापातात्। थतिविरोधा- 
च । भूतो समाधदोलोकान्तगतिश्षानवतः दालावत्यस्वैतस्छोकगति, 
भ्रञ्ेन सापचेतद्धोकाम्तस्य परमाये परमोपजीभ्ये वा प्रभरपय॑वसा- 
नाव, तादशत्वस्य चाकाशेऽसम्मवात् । अतददान्दोम्यवाक्यस्यावि- 
वयस्वकथनमसङ्गतम । अन्येषामाधुनिकत्वकथयनमापि तथा । खस्य 
सणौवौदोनत्वात् । प्रायीन्स्यादीनामनान्नयणार्च । भाकाश्चदा- 
व्दर्प भूताकाशतरेवताव्रक्षसु साधारण्यकथनमपि तथा । ब्रह्मणि 
ङपकविधय प्रयोगाङ्गीकारेश गौण्या वा निङ्ढलक्षण।य। षाऽ$द- 
द् ब्रह्मवाखकत्वस्यामाषेन साधारण्यस्यामावादिति ॥ २१॥ 

इति सप्तमाधिकरणम् ॥ 
अतएव प्राणः ॥ अत्रापि दान्दोग्यप्रथमप्रपाटकस्यं वाक्यं 

२१ 



२४२ सप्रकाषो अणुभष्ये । 

मस्तोतया देवता परस्तावमन्वायततरयुपक्रम्य श्रुयते । क- 
तमा सा दरतरतेति प्राण॒ इति होवाच । सर्वणि हवा इमानि 
भूतानि मर रामेवापितमिशन्ति प्राणमभ्युलिहमे । सैषा देवता 
परस्त।वमन्वायत्तेति । तत्र सशयः । आन्यः प्राणो ब्रह्म वेति । 
ूर्पक्षसिद्धान्तौ पूतबदेेयतिदि षति । 

नन्वधिकरणानां न्यायरूपतवात् सर्वत्र गमिष्यति, किमि- 
त्यातिदर्यत इति । उच्यते । प्राण॒स्य पुख्यस्यापि सवभृतमं- 
दशनं स्वापादौ श्रुतवेबो पपाते यदा वे पुरुपः खपिति प्राणं 
ताह वागप्पतीयादिना । तत्र यथा पराणविश्राया न व्रह्म 

विक्रयवाक्षयत्वनोदाहरन्ति # प्रस्तोतरि्यारि # । अत्रापि देवता- 
पदेनोपक्रमादक्नादित्यसटपाठाश्च प्रकरणं न ब्रह्मणः । प्राणस्य प्रा- 
णामेत्यादिब्रह्मप्रकरणस्था श्चतिः पुराशप्रसिद्धश्च सन्देह्षीजम्, 

नां तु प्रस्तावः सामोपासनाविद्रोषः। अन्वायत्ता अनुगता प्रस्ता- 
वाख्यापासनाविषया । प्राणश्च वायुवत् प्रतीयमानोऽपि न वायुषि- 
क।रः 1 बुद्धि: प्राणस्तु तजस इनि पुराणषु सिन्नक।रणकत्वेन सि- 
त्वात् । श्रुतो च प्राणाद्भायुरजायतेनि वायुजनकत्वन, ` यवाय 
स प्राण इति धुता वायुत्वेन च कथनात् । यद्यपि रोके वायुवि- 
कारत्वेनोक्तस्तथापि तदपेक्षया वेद हद यङ्पस्यैतवुपवुंहणस्य बलि- 
त्वात् । अनः स गसन्यो ब्रह्म वेति सदाय: । पूवैपक्षस्त पुराण- 
प्रसिद्धेरासन्यो ब्राह्म हाते । सिद्धान्तस्तु, भस्काचितृत्तेः सवरश 
ब्दस्य सामथ्यादेषान्र प्राणशब्देन ब्रह्म ब्राह्मम् । प्रकरणापेक्षथा हि 
ङस्य बल्ठत्वात् । पुराणस्य चान्यत्र सावकाशत्वेनात्रानुपकंहण- 
तायामापरे विपरातवलाक्रलमावस्याशक्षयकस्पनत्वादिति । अज्राधि- 
करणवेयथ्यमाशङ्ुते # नन्वित्यादि # । समादधते # उच्यत इ- 
व्यादि # । # उपपाद्यत इति # धमेत्वेनोपपाद्यते । # तत्रे्यादि # 
तत प्राणात्रयावराक्ये पुरुषसापपरयुक्तं भूतसवे शानं, तंतमबोधप्रगुकत 



१ अध्याये ९ पादः। २४३ 

परत्वमेषमेवास्यापि न व्रह्मपरत्वमिति, न न्यायेन प्राप्नो 
ति । भ्रतोऽतिदिशति । अनेन चायमतिरिद्धो न्पाव आषा 
दितः । यतेव प्रकरणे ब्रह्मपरते करप्यमाने न किञ्चिद् बाधकं 
तवेव ब्रह्मपरस्यं कृपन यमिति, न तन्पस्मिन् सम्भे तस 
रसमिति । अत एव तारलङ्गात् पराणशब्दवास्यं ब्रह्मेति ॥२२॥ 

भक.» वके वयक 

ख भुताधिज्ननमुख्यते, न त॒ सखतन्त्रमतो यथा न प्रागविधाय। 
बरह्म परत्वमेचमस्यापि वाक्यस्य न बरह्मपरसं स्यायदि श्तिसाम- ध्येरुपे हेती खातन्डयपारतन्छयपिवेको न क्रियेत) # इति # हेनौ । 
प्राणविद्यासराधारययस्य बाधकस्य सनात तन न्यायेनास्य बह्मप- 
दत्व न प्राति । अतोऽपरा्तत्वावतिदिशति । पत्रकारेण बाधक- यागं उ्यवच्छिन्दक्नत्र ते हेतुं प्रापयनीव्यधैः। एनस्यातिरेशस्य फल- 
माहुः । # अनेनेत्यादि क । # न त्वन्यस्मिच् सम्मत्र शत # सम्भ 
वान्तर सति तु न्यधैः । सिद्धमाहुः # अत एनेद्यादि # बाधरक- 
न्यात् पूरोक्ताछिङ्'चथत्यथैः । नच, प्राणे तहि वागप्यतति प्रापां चक्षुः प्राणं ोत्रं प्राणं मनो यदा प्रबुद्धयते प्राणदेधाधि पुनजोयन्त इत्यत्रन्दि यसेवेशनमुख्यत, न भूनसंपरेणनमिंति धरिपयमेदात्, कथ- 
मस्य स(धारणत्वशङ्कनि वाच्यम्| दोपश्चक्रुम्तथ।रूपं ज्योतिषो न एृथरमपेदित्यादिषु पुराणवाक्रयेभ्विन्द्ि षाणां भूतापृथग्मावस्थक्त- त्वन मू नविदाकवस्यःसिद्धतवेमानीलयस्थ श्रुत्यन्तरे ध्रागादिरूपत्वनो- 
कत नीष्यथंस्य दाक्यत्रचनत्वन शङकोद यस्य सम्भवात् । अतः स 
यदं समाधेयपमिति । पनेन माहत्स्यशानोपयोगिनीनां दवान्तसपा- 
सनानामनुच्छेदयेद्मधिकरणम् । अन्यथा तु रोक पित्रपेक्षया कतः पु्रमाहारम्यद दनात्, केचिद् ब्रह्मक।य॑ल्ेऽप अ्क्चपिक्षया- 
ऽधिक। भविष्यन्तीति शङ्का स्यादिति तेनोपो द्घातः सङ्निश्ति 
बोधितम् । पवश्चाप्रातिद श्ककारे, आपो षा शद सनैभित्यि- वागरष्यपि सवरारमकन्वादिवरह्मलिङ्गदरोनादृषा दि शब्द् नामापि ब्रह्मपर 
किरणे ब्रह्मता चकत्वमित्यपि साधितं ज्ञेयम् । अधिकरणानां न्याय- 
रूपत्व दिति 4. 



४४ सप्रकाे प्रणुभाष्ये । 

उ्योतिभथरणामिधानात् ॥ २३ ॥ 

इदमापनन्ति । प्रथ यदतः परो दिवो स्यातिदीप्यते बि- 
वतः पृष्ठेषु सवतः एृषटेष्वतुत्मेपूत्तमेष छाकेषु । इदं तावधदि- 
दमस्सिभ्नन्तः पुरूषे स्यातिरिति । 

तत्र ज्योतिशशयम्देन शरातं स्योतिराहोप्विट् ब्रह्मेति स॑. 
क्षयः । 

अत्र सर्वेऽवि ब्रह्मासाधारणधममेव हेतूरुर्वाधिकरणं योज 
यन्तीति तदृद्षणमयपि पूववदेव बोध्यम । 

माध्वास्तु, तद्व त्वं प्राणो अमवः महान् भोगः प्रजापतेः । 
भुजः करिष्यमाणः यदेवान् प्राणयो न वा ' इति तेत्तिरीयोपनि्ट- 
खष्करतिं विषयवाश्यत्वेनापन्यस्याधिकरणं रचयन्ति तनन लोकप 
सिचिः, रंश्ानः प्राणदः प्राण धति किद्दुदिः सन्देदवीजम । भीश्च 
ते लक्ष्मीश्च परन्याविष्यादि तद्लिङ्खं हेतुत्वेनाहुः । भतिदेदाप्रयो- 
जनं तु किमपि नाहः । अत्रापि पूवेषदेवे दूषणम् । किञ्चत्र हेतुः 
पुरुषसूक्त, विषयवाक्यं भवेसूक्तख्मत हेत॒साध्यवैरधिश्नरण्य- 
परिहारप्रयासश्चाधिक हत्यदधेयम् । 

विज्ञानभिश्षुस्तु कीशीतकिप्राह्मणादिथां बरह्मप्रकरणीयां शकि 
विष्रयत्वन वक्तीति तदृदूषणमपि पूववदेव ॥ २२॥ 

इत्यष्टमाधिकरणम् ॥ 
ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ #आमनन्तीति# छान्दौम्ये पञ्चम 

प्रपाठके वदन्ति। श्युतो तु, #धिभ्वतः पृष्ठेष्विति सथैषामुपरि । भयं 
ख विश्वण्द्दो न सङ्कोचसह इति क्ष।पनाय तद्थैकं राद्दान्तरं # 
स्वेतः पृष्ठेष्विति # । दोषं स्फुटम् । संशयमाहुः # तत्र ज्योतिरि. 
त्याहि # । अत्र लोकप्रसिद्धा, अनाषिमित् पर ब्रह्मेति प्रकुत्य पदि 

क @ (> क 

तेन, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरितिगीताबाश्येन च कोरिद्रयोपख्ितिः 



१ अध्याये १ पादः। २४५ 

भत्रापताधारणव्रह्मपमांभावात् पूर्वपक्षः । सिद्धन्ते व॒ 
चरणस्य ब्रह्मधमेत्वापति। एतावानस्य मामा, भरतो ज्यायांश्च 
पुरुषः, पादोऽस्य स्वां भूतानि विपादस्याऽशतं दिनी- 
ति पूरैवाक्यप् । गायश्री वा इदं सबभरतं यदिदं किञ्चेति गा- 
य५१।खपब्रह्मविदां बज तस्याः पादचतुएय प्रतिपाध बह्मण- 
शअरृष्पा्छमुक्तम् । 

@ 

सं शयदोजम । पएवेपक्षमाहुः । # अत्रेत्यादि # । अयमर्थः । लोके 
तभोषिसेधी पदायै आदित्यादिर्योतिःपदेजाभिधीयते । अन्न च 
दीप्यत ईस्युक्तं, प्रकाचकत्वमवि तस्यैव लिङ्गम । तथाग्रे, तस्यैषा 
इरिरथग्रेतदस्मिन् दारीरे संस्पदीन)र्यमाने विज्ञानाति, तस्येग 
श्तियैत्रेतरकणं वपिगूहया निन {मिष नद्थुरिवाम्नेज्वलत उपन्टणो- 
तीति जाटरस्यागनर्दिङ्गम । नच सुधोदिप्रकारास्य दिवोभ्वागवि 
ह रोनाज्ञाठश्प्रकाशास्य च काप्यदशेनावुमयाबाजे गीतावक्वाद्ि- 
भि््हचेष ज्योतिःदशवाच्यतयाऽ$क्रणीर्यामनि काच्यभ् । ब्रह्मामा- 
धारणधमंश्य तलमकरणस्व यात्रानुपलम्भात् । अतनल्तेजोधमंस्यात्र 
ह् द्नाद्, बर्हिराज्याधिकरणन्थापेनात्र शाखप्रसिद्धगेक्षया रोकूप्र- 
सिद्धेरेवाश्र फलवत्व।च्च त्रिद्ुल्कृत वा प्राङृतमष तेज दह ब्राह्मम् 
अधरमानो धमो च्युमयगत्वादिवैः स तुपासनाथैः । किञ्च | यदि 
ब्रह्मैवाःमेषास्यत्वेनाभिसं हितं स्याततदाऽस्या उपासनायाश्चन्तुभ्यः थना 
भवतीद्यस्पे फलं नोच्येत । अतः कलमपि धाक्यस्य तेजस्तात्पय- 
कलत्वगमकमतः प्राङृतं तेज एवा त्रादरणीयमिति पत्रैः पक्षः । मिः 

खान्ते युक्तिमाहुः । # सिद्धान्ते त्विष्याहि # । नन्विह कुन चरण 
ढक्तो यस्य ब्रह्मधमेत्वमुखयत हत्यत आहुः । # पतावानित्यादि #। 
तथाच यद्यप्यत्र नोक्तस्तथाप वाक्रयान्तर उक्तस्तस्य चैतस्य चक- 
धाक्यत्वमतश्चरणलाम स्यथः । कथमेकवाक्यतेत्याकाङ्कायां ता- 
सुपपादयन्ति # गायत्रीष्यादि, # । # सिद्धमित्यन्तम # उक्त- 

हत्या ताँ बरह्मप्रतिपादकविद्यां वक्तुं यस्मात्त तस्या भूनादिषादच- 

चै्टयं प्रतिपा तदेतद चाऽभ्यनुकामत्तिं तत्पदेन तकरेव चतुप्या्वे, 
पराद्य ब्रह्मणं श तु्पामरुचो्तम । यदि हि सा ब्रह्मविद्यत्वेन 
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पुरषप्रकऽप्याश्रषचतुषएटयस्या जीवाः मदसेनाक्ताः। त्था 
अशतरत्रह्मविच्यायामप्पङारोकारमकारनादवास्पाश्चत्वारः पदा 
वि्वतेनसमाहतुरीषा उक्ताः । वदरिष्णो; परमं पदमिति च । 
ब्रह्मपुच्छ।मति च । सयकामब्राह्मणे तु स्पष्ट एव ब्रह्मणश्च 
त्वारः पादा निरूपिताः । अनः सदिदानन्दरूपस्य प्रयेकम- 
एदायामभ्यां चतूरूपलम् । तत केवलानां कालमेव । चतु 
पादस्य तु ब्रह्मलप् । ॥ 

विवक्षिना स्यादचेवं कथने निष्प्रयोजनके स्यात् । अत एवं गायथा 
बरह्मविद्यात्येन प्रकरणस्य प्रह्मत्वे सिद्धे, पकप्रफरणगतत्यतेकवा - 
क्यतेद्यथः । नन्धच्रिमसूत्रकदेशे प्रकरणस्य ब्राह्यताया आशक्षेष्स्यमा- 
नत्वेन सन्द ग्धत्वान्न लावन्मात्रेणात्रब्रह्मणश्चतुप्पाखसिद्धिरिनि हतोः 
साध्यममत्वमत आहुः । # पुरषसुक्त इत्यादि # । तत्र पुरुषसूक्तं 
प्रलय पठिने, पतावागिनिमन्त्रे धाविनानां पादानां दहितीयस्कन्धी ये 
पुरुषसूक्त विषरणाध्याये, ' पाद् सूयां यहिश्चासन्न प्रजानां य 
भाधधमाः । अन्तखिलाकयास्त्बपरो गृहमेधो बृददूचन › ईच्येतेन षि- 
धरणादाधगवरेदविदिष्टा जीवाः पदत्वेन सिखा इति तत्प्रत्यभि- 
शन द्त्र ब्रह्मपाद्सिद्धिः । किख । यदेकत्रैव कचिद् ब्रह्मणः पा- 
द्निरूपणं स्यात् तदा कथञ्चित सन्दिद्येतापि । अत्तिनतु तर 
बहुषु श्लेप्विति बोधयितुमाहुः । # तथेत्यादि # । तथाच मण्डू 
कयादौ काठके तेत्तिरीये छन्दोग्यष्यसत्यकामन्राह्मणे च नानाध्र- 
कारेण पदेश्रावणान्न ब्रह्मणश्चतुष्पाचे सन्देह इति न हेनोः साध्य 
समर्वमियथः । ननु भवतु ब्रह्मणश्च तुष्पासं, तथापि ते चत्वारो 
न पशोरिवावयवाः किन्त्वेशा पव वाच्याः । तश्च न युज्यते, ब 
ह्यणोऽनशत्वादित्यत महुः । # अत दृष्यादि # । यतो जन्माद्यधि- 
करणेषु ब्रह्मणस्िरूषता, कायेकारणभावो, विर्डधर्माध्परत्वं च 
साधिनमत पवं चतूरूपत्वादेवभंशाः सुलेन युज्यन्त इत्यथैः । ननु 
भवतु ब्रह्मणश्चतुष्पात्छं, तथाप्यत्र प्रकरणे सद्यक्रामव्राह्यणवत् का- 
येरूपा पव भूतादयः पादा निरूप्यन्ते । तेषां च ते उपोतिषाक्फाः 
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तत्रापि षह्षिलपरतिङ्गानाद् मूतपुथिवीक्षरीराणां परिचायक- 

सेन पदविधत्वमनिरूप्य हृदयस्य षद्विधसं निरूपयत्तस्य 

ह बरा एतस्येखादिना पञ्च देवपुरुषालिरूप्य तेषां द्वारपाल 

्नानानन्तरम, अथ यदतः परो उगोतिदीप्यत इति चतुथेपादस्य 

पूद्ुविपतप्रतिपादनात्। अनश्वतुर्भपादे पञ्चपुरुषास्ततः परो दिवो 

ञ्योनिः षृ्सलस्येव समज दीप्यमानलं निरूप्य तदेवान्तःपुरूष 
उपसंहरति । तस्मात् पूरं तरिपादस्याऽमृतं दिनीलुक्तत्व।दस्य 

तिषास्सम्बन्धि अद्ुनमुपरितनलोकेष्विति । भ्रताऽ्र चतुषः 
पादो निरूप्यते इति सिद्धम् । 

काटा । गायत्री | प्रृत्योक्तत्वात् । नापि ज्योतिवाकयस्य तक्रा 
कडु । अथेति प्रकृतच्छेदात्। उमयत्राप्याकाङ्घत्थाप्कपद्ाभात्रा्च। 
यदिच तेष्राम च्चा विवरणाहचीव पुरुषपद्द्रायत्राणामपि तां 
ब्रह्मत्वं विमाज्यते, तदापि ऋचि ज्योतिवोक्षये च परस्पराकाद्भु- 
त्थापकपद्।मावान्न तयोरोकवाक्ष्यता । तदमत्रे च प्रकरणेक्षयनं 
साधितमप्यकवाक्यत्वमप्रयोजकमित्याकाद्कायां तयोः परस्पराका- 
हं साधयितुमाहूः । # तच्रापीलयादि # । यत्र गायत्रयाश्चतुष्पदा- 
त्वुं तत्रापि तस्याः षड्व्रिधस्वप्रतिष्ठानादस्ति षण्णां विधानामा- 
काटा । तत्र भूनपृथिदी शरीराणां पादस्वेन प्रतीयमानानामपि पा- 
स्णिप्रपदाङ्गुस्यादेवत पादपरिचायकत्वमेव, नतु पादृत्वं, नवा 
तद्धिधापूरकदवमिदया्येन तेषां बषड्विधत्वमनिरूष्य हदयस्या- 
स्तिः तथात्थमिद्याशयेन इद् यस्य षड्विधत्वं निरूपयन् वक्ता त- 
स्य॒ ह वेत्याधुक्तरी्या पञ्चविधा्ञानानन्तरमथति प्ऱृतवि- 
च्छदनपूरवोक्तविध।$यो ज्योतिषो वैलक्षण्यं बोधयंश्चतुयेपाबस्य 
वड्विधसप्रतिषादनार्ट्यव्ल।पे पञ्मीश्रतिपाक्नं त्वा, अतः, 

तनीयातत्तस्िः,, अनेन प्रकारण सतुरथपदेत्युक्तरीत्या तदेष 
उशमतिरन्तःपुरत्र उपरसदरि । तस्मात्र पव मन्त्रे हिपाद्- 
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स्यतिकथनत् पदन्नवमुपरि यतोऽतोऽत्र, तस्य ह पेत्यारश्या 
न्तं विधानिङूपके बयं चतुथेः पाहो निरूप्यत इति सिद्धम् । त- 
थाच पड्त्रिधत्वप्रतिज्षाय। विधानिरूपणताकाङ्कत्वाद्विधोपपादनस्य 
च।कस्मिकत्वामाषाय प्रतिन्ञासाकाहत्वावुमथोरेकवाकयत्वम् । 
अतः परम् ऋगवशिष्यते । सापि चतुष्पदात्वषड्विधात्वप्रतिश्षयो- 
रनन्तरं तद्धिषरणतयोक्तति तच्दपप्तस्मावुपपादनवाक्ष्यात् पव च 
पठता । तस्वां च व्रिपादस्याऽनृतमिविरीद्या पादत्रयं कण्ठत उप- 
रिननलोकप्वव्युक्तत्वदलि चतुथपादाकाड। । चतुथेश्च पदः सर्व- 
भूतात्मको इदयाधिष्ठानक इति तद्धिष्ठानस्य हदयस्य ज्योतिवौ- 
क्यपयेन्तेन दिषरणाद्ाकाह्ुः पूयते । वितरिंयमयापादविधानां च 
स्वाधारभूतपादस्वरूपविष्ररणाह् । सा च पादोऽस्य सर्वा भूताः 
नीति विवरणेन ऋचा पयते । तथा ऋचि, दिवीति पदाद्श्र च 
परो दिव इति कथनाहचि पुरुषपदैनोक्तः पादुव्रयाधारो ज्योतिषा- 
कंपे प्रत्यमिह्ायते । अतश्चतुथंः पादोऽस्मिन् वाक्ये निरूप्यत इ~ 
स्या सहाप्यस्येकवाकषयत्वं सिद्धमिलथः 

अत्रं बोध्यम् । अत्र गायत्रीभुपक्रम्प तस्याः सवैभूतातम- 
कवं प्रतिक्वाय तरखरूपजिहासायां, वाग्वै गायत्रीति तरलरुपमु- 
कत्रा वाचः कथं गायश्रीत्वमिल्यपेश्चावां, सवभूतगतृष्वात्त्ज्रात्- 
रवाश्च गायग्रीत्वमुक्तम । तहिं तस्याः कथं सवभूतातकत्वमिलय- 
पेक्षाया, यावे गायत्रीयं वा व सद्य्निा तस्याः पृथिवीसर्वं प्रति- 
पाच तेन रूपेण सवभूतधारकत्वात् सवैभूनत्वे समर्थिते, कि तत् 
खश भूतं ? का च तञ्धारिका पृथिवील्यपेक्षायां तां शरीरत्वेन स- 
ङुःच्य शरीरं हरयत्वेन सङ्कोचयति । तत्र प्राणेश प्रतिष्ठापय- 
नि । तेन प्राणरूपाणि भूतानि शरीरकदेशददयात्मक्पथिवीकूपेण 
वाशूपा गायत्री धारयतीति प्रतिपा तस्याः सखरूपगाह । सैषा 
चतुष्पदा भड्विथा गायत्रीति । तश्र वाभरूपायाः कथं पृथिव्याहिड- 
पतच भू 7थारकत्वञ्च । तथा प्दृशब्ुोऽपि किं खानवा, उवं 
ल्वा रि वाक्परिमिता पदानीति शत्युकतपरापएद्यन्तीमध्यमविखरीति 
वागव्रश्व खतुष्टयवाची व। पाद्वाची वेति सन्देहकारणाय तदेतद 
ख।$यनू क्तमिति प्रति्णाय ऋचा विडम् । यावान् सर्वभूतात्म- 
कतवारिङूप।ऽथः पृवमुक्तस्तावान् अस्य गायद्रीनास्नः पुरुषस्य 
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महिमा माहात्म्यं विभूतिः । तत उक्तरूपान्महिम्नः पुरुषो ज्यायान् 
अधिकः । पर्वोक्तं कथमस्य महिमेद्यत आह । पदस्येत्यादि । तथा- 
चाक्तरूपस्य सवस्थतत्पादृरूपत्वानमहिमत्वमर । तत एव च पुरुष- 
स्य भ्यायस्त्वम्। पतेन पदशब्दा्थोऽपि भिर्णतः ।` पाद् एत्र पदक 
ब्दवाच्या इति । पवञ्चाथेरूपपाद बोधनेन गायत्र्या वाभ्रूपत्यं निषा- 
रितम । तेन पुरुषस्य गायत्रीवाच्यत्वादू् गायन्नीत्वम् । तेन वाश्रू- 
पाया गायञ्य।स्ताद्वधात्वमिल्यपि साधितम् । ततः पुरूषः को वे- 
व्यपेक्षायां ते पर्नोक्तपाथिवद्रीरवनः पुरु्राद् व्यावतेयितुं, यदेतद् 
ब्रह्मेल्यारभ्य, यो ऽयमन्तहदय आकाश शइत्यन्तेन तत्खरूपमाह । 
तेन मन्त्रे पुरुषत्वेन युक्तं, तद् ब्रह्म अकाशो, नतु शरीरी पुरषं 
ह्युक्तम् । तत आधेयस्य कथं माहिमाधारत्वमिव्यतत्तथात्व साध- 
यितुं तस्य व्यापकत्वं तवुपासनं तत्फलं चाह । तदेतत्पणमित्या- 
दिना । ततः कास्तद्धिधा। इत्यपेक्षायां तस्य ह वा पनस्य इदयस्ये- 
द्यादिना पञ्चप्राणानिन्द्रियाण तदे्बश्च द्वारपालक रौ निवश्ायति। 
धषठेन ज्योतिषा च षटूसषख्यां परयति । तेनैते षडपि बि- 
धाः । पतदूव्यतिरिक्तः प्राणविचायां, प्राणो हि पिता प्राणो मा- 
तति प्रकलिद्धो जीवात्मकः प्राणः पाद इति सिद्धति । सोऽपि न 
विचिक्तः किन्तु इारीरविदिष्टं इति तद्विङिष्ठानां जीवानां पाद्व, 
तस्य च मुख्यं खानं हृष्य, विधाश्च तन्नैव भूथस्य इति हृदयमपि 
पाद् एव निविद्राते । ज्योतिश्चात्र हादमेव यद्ाकाशराब्देनाक्त, हच- 
न्तञ्यतिरितिशुत्यन्तराच्च । अतः पूर्वक्तरीत्था एकवाक्यत्वं नि- 
प्प्त्युहमित्यथः। + 

यत्तु केचित् पुरःस्पूःतकमाटम्प्य गायना भूतपृथिवीशर- 
रहृदयमेदेन चतुष्पास्व, तस्या वाग्रपत्वकथनाद् हृदये प्राणानां चो- 
कत्वात् तवुमयसदिताने तानि भूतानि सङ्खया निधेश्य तैः षड् 
भगायञयाः षड्विधत्वं ग्याख्याय, दं याववुक्तं तावानस्य महिमा 
विकारप्ततो ज्यायान पुरुषो महान विकारोऽस्य पुरुषस्य सवाणि 
भूनानि पचे गाय्यात्मनोक्तान्येकः पादोऽस्य गायत्रीब्रह्मणसिपाद् 
अभरत दिवि धयोतनवति खात्मन्यवस्ितमिदयेवं मन्त्र व्याख्याय तस्व 
गायच्यव।च्छन्नस्य ब्रह्मणा हदय उपास्यत्त च व्यास्यय तव 

उपर्त्यङ्गभूत पञ्चह.रपाखपासन च व्याख्याय गायन्युपाधिकस्य 

रैर" 



२९० पकारे अणुभाष्ये | 

अतः पादानां बह्मधपत्वाञ्ज्योतिषो ब्रह्मसमिति। 

[ 

यु रस्यत्वेनो्तस्यैव कौकषेयञ्योनिःपरनीकस्येनोपासनम् (अथ य- 
दतः परा दिव द्यादिन विधीयते । भत्र ्ाथदाद्दो विधन्तरोप- 
करमां इत्याहुः । 

तन्मन्दम। पुराणोपद्हितश्चुत्युपषटष्धेन व्याख्यातप्रकारेण पादार्ना 
विधानां च विवेकसिद्ध।वेवं साङुर्येण पाश्विधयोयीस्यानस्यासङ्ख 
तत्वात् । उक्तपुराश्रुत्योरेवविरोधनेव मन्त्रव्याख्यानस्थाप्यसङ्क 
तत्वात् । भथ योऽस्य दृश्षिणः श्युषिरित्यादावप्य्रयकब्दस्य सरव. 
$पि तत्र न-विद्याभेदकत्वम, अथ यदतः पर इत्यत्र विद्यामेद् कत्व. 
मि्यत्र बीजानुपलम्भाद् अङ्घोपास्तिमेदप्रायपःठविरोधाश्चति । एव- 
मेकषाक्यतामुपपाचच सिद्धमाह्ुः # अत इ्यादि # अत पवम् इ 
ग्वाक्ष्थयोरपि परस्पराकाद्धाससवेन पादानां ब्रह्मधमत्वाञ्ज्यातिषो 
ब्रह्मस्वं सिद्धमिद्यथः । अत्रैनद् वोध्यप्र । मन्त्रे, पादोऽस्य सव। भू. 
तानीष्यत्र, क्षरः सरणि भूतानीति मीताक्तः क्षरः पुरषो जीवसम- 
एषात्मको यद्यपि वक्तुं शाक्यते । किञ्च । हद्यन्तर््यो तिः पुरुष इति 
शरुत्या जीवस्य इदयं शयाने, तद्धिराड् जीषस्य खरोफः । हदा खर्खोक 
ति हितीवयस्कन्धात् । अत्र च खलोकष्य दइारपान् वेदेति तत्प्र - 
भिह्ञानात् । तथापि मन्त्रे, त्रि पादस्याभ्मुतं दिवीति विदोषृकथनात् 
पुरुषसुक्तविरणाध्याये च तेषामाश्नमत्रयखयत्वेन व्यष्टितया निगम- 
नात्, पाद्) $ेद्यत्रा पि व्यणटिजीवा पव ग्राह्याः । अन्यथा निपादिल्या- 
दर्चिंरोधापततेः । एवं सिद्धे ् रत्यानां सवभूतानामुपरितनानां च भ्य- 
शिजीवन्वे तेषां स॑ हृद्यन्तरिति शचुत्य। हृदयमेव धनमिति तस्य 
कत्र षड्विघत्वेऽन्यश्रापि तथात्वमिति ब्रह्मपादानां गायत्तीपादतुस्य- 
स्थ, तद्धिधानां च गायश्रीषिधातुद्यस्वं भषति । एवं सति यथा प्रण- 
धविद्यायां ब्रह्मणः पादसङ्न्यापूरकम्वं, तयाध्यां गायत्रीविदयायां वि- 
धासङुन्ध।पूरकत्वम् । एवमत्र चरणानां ब्रह्मधमेत्वात् प्रकरणश त्रा 
दत्वे सिद्धे हाददमाश्रस्य ब्रह्मण्येव मुख्यवृ तत्वात् । तमेव भान्तं, य. 
दादिष्यगतं तेज इत्यादि शुतिस्मतिमिद्ीपनातकस्य -तेजालिङ्श्यापि 
ब्रह्मएयव समन्वयात् । अहं वैश्वानरो भूखेविगीत। वाक्येन जाटरध 



१ अध्याये १? प्रदः । २५१ 

बह्मपर्मनिणयार्थमिवमधिकरणे चरणानामौपचारिकल- 
श्याद्रस्ययम् । एत्निणेयेन प्रणवादिबिधा निरता 
वेदितव्याः ॥ २२३ ॥ 

न्दोऽभिधानाननेतिचेन्न तथा चेतोऽपर्णनिगदात् 
तथा हि दशनम् ॥ २४ ॥ 

ननु नात्र ब्रह्म चतुष्पाननिरूषितं, किन्तु गायत्री छन्दः 
गायत्री वा इद् सत्रे यद्रिदं किञचत्युपक्रम्य तामि पृतपथिवी- 
शरोरहद यभदेय्याख्याय, सषा चतुष्पदा ष्वा गायती । व. 
देतटचाभ्युक्तं, तावानस्य महिमेति । तस्यामेव ग्यारूषानरूण- 
यां गायत्यापरुदाहनो मन्वः कथमकस्पाद् ब्रह्म चतुष्पाहमिद- 
ध्यात् । यद्र तदू ब्रह्मनि ब्रह्मपदमपि छन्दसः प्रहमस्परत् त- 

मस्योग्णिभादेरपि तत्र समन्वयात् । युषयौदस्वस्यापि ब्राह्मणश्रम- 
णन्यावेनाधिक्रवबोधनायेत्वात् । चश्चुष्यः श्रुनो भवतीति फलस्यापि 
भगवद व्रत्वन दकया वख्यातश्च भवनील्याकारकत्वात्। अपव्गमास्व- 
न्तिक परमपुरुषाथमपि खमा सादितं नो एवाद्वियन्ते भगवदरौयस्वेतरैव 
पारिसमाप्तसवायथा इति पञ्चमस्कन्धोक्तरीत्या तस्य महाफरत्वाच् । 
वसन्त इग्रतिषा यजन, नाचेव ञभोनिष्न्यादिधावयन ज्योति पदश्य 
तेजो पात्रवाचकत्वाम। वाच्च ज्यातिषो ब्रह्मत्वमिति हयम् । पव सि. 
खान्तमुङ्वा, तद्धमे। पदे शाभ्रिकरणेनास्य गताधेताशाङ्को परिहरान्ति। 
#% प्रह्येत्यादि # । तथाच तश्र हतोः सिद्धत्वेनात्र तु साध्यत्येन क- 
खमेदान्न गनाथतेत्यथः । ननु बरह्मप्रतिपत्तिङ्पस्य फलस्य प्न्यथापि 
सिद्धेः का हेतुसाधनावदहयकुतत्यत आहुः । # पनन्त्याग्ि # | प 
बनिणयन प्द्वत्योऽन्या अपि चदा निता: स्युरिष्येतदयै तद्र 
बरयकनद्यथः ॥२३॥ 

छन्दो ऽमिधानानताने "चन्न तथ चेतोऽपंणनिगदासथा हि दशै 
नम् ॥ अष्पांशं ्याङ्यरन्ति । नन्वित्यादि + । #अकस्मा दिति #। 



२५१ पप्रकाचचे अणुभाष्ये | 

स्यरमेवावगन्त्यम् । शब्दस्यापि ब्रह्ममाचकलमिदधमेह्मोपनि- 
षदितिवर्क्षन्वत्रह्येति च । तस्माच्छन्दस एव पारामिधानान्न 
ब्रह्मपमाः पादा इति चेत्नेष दोषः । तथा चेतोऽभणनिगदात् । 
तथा तेन द्वारेण चेतसोऽपणं निगधते । गायत्री वा इदं सर्ब 
यदिदं किञेति । न हि बशसमाम्नायरूपस्य सवेखमनुपचारेण 
सम्भवति । यया सूचीद्रारा मूत्रमवेशचस्तथा गयत्रीद्रर बुद्धि- 
स्तसतिपाधे ब्रह्मणि प्रविशेदिति । 

कुत एतदेव परतिपाश्रत इति, तत्राह । तथा हि दशनम् । 
तथा तेनैव प्रकारेण दीनं ज्ञाने भव्ति । स्था बुद्धिनाहयेव 
बरह्मणि भरविरेदिति । एतेन सत्रा मन्त्रोपासना व्यारूपाताः । 
हि युक्तशायमर्थो, रोके खनो यन्न परविशति तदुपयेन विश 
तीति । न छ््राया । दे सम्भवरलटृषटकस्पनाया अन्याय्य 
त्वात् । त्त् । पादा ब्रह्मधमाः ॥ २६ ॥ 

मूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेशवैवम् ॥ २५॥ 

तात्पवलिङ्खोपष्टम्भं विना । वथाचोपक्रमस्य नात्पवलिङ्तवादसं- 
जातविरोधत्वेन भवठत्वाश्च तद नुरोधेनेव मन््व्यास्यानमुचितपिति 
मन्तरेण ब्रह्मपादासिद्धर्दतुः स्वरुपासिदच् दलयथेः । परिहारा 
व्याक्रु्ैन्ति । # तथा तनेल्यादरि # । अत्र हि, तथा चनोऽप॑णानिगदे 
स्वरूपत्वोक्तिरलिद्धम् । वाश्र पायां गायप्यां तस्यासम्मावितत्वात् । 
तदेव च विरुद्ध मानमुपक्रमस्य प्राबटयम पहन्ति । निद्त्ते च तस्मिम् 
प्रकरणस्य ब्राह्मत्वं मन्त्रवशदेव निश्चीयते । अतस्तथति । अग्रिमं 
व्याक्ुमैन्ति । # कुत इत्यादि # । वेदेनेति रोषः । एवं निरूपणप्रयो- 
जनमहः । # पनेनेव्यादि # । तथाच सघोसां मन्ोपाप्तनानां नि 
धीयाथमेतदित्यथेः ॥ २४॥ 



१ अध्यापे १ पादः। २५९३ 

किञच। भूतादयो$त्र पादा व्यपदिश्यन्ते । भूतपुथिवीष- 
रीरहदयानि चत्वारि । न हतानि गायभ्याः पादा भवितुमह- 
न्ति । ब्रह्मपरिग्रहे तूपपद्यन्ते । यात्रन्मुख्यमुपपद्रते । तान्न 
गौयां कर्पनीयम । श्रयमयः । पू्रहेतौ छन्दसोऽपि पाद्। 
त्यपदेशाद् मृव्रन्ति । तर्थापि ब्रह्मण एव॒ युक्ता इति। 
पुरुषमूक्ते एनाच। न्येत्यस्य व्रह्मप्रतरात् । अस्मिन् वाकष 
त॒ गायत्याः पादा एव नोपदिष्टः) किन्तु त ब्रह्मण एत्र 
पादा इति । 

भूतादिपादम्यपदे शापपत्तश्चेवम् ॥ युक्तयन्तरं बदमीत्याहुः । 
क किसेत्यादि# । अयमथः । त्वया हि गायच्याः प्रकर्यणन्वमुपगम्प 

स्नि।हतत्वाद् भूनादय पवर पदत्वेन वाच्याः । तच खरसेनासं 
भवन्तो गाण्या योस्या: । गांणात्वकन्र वास्तवत्वे ऽन्यत्र मचत्यतस्तथात 

स पव मुख्यो विवक्षित इति श्चुता वक्ष्यमाण रामश बोधयितुं सवर 
येनत्पदमुक्तम् । अन्यथा तु पूववदियं वा व सद्येवं वदेदिद्यथः । 
नन्वयमथेस्तु पृचसूत्रणव सिद्ध इत्यस्य सूत्रस्य ।क प्रयोजनमत 
म्माहुः । # अयमय इत्याद # । पृव्रहता चनाजपणानगदूरूपं छर \- 

सा+ पादा गण्या कयनदद् मवान्त । तथाप ब्रह्म 

पादा युक्ता इति ज्ञायने । नच तहिं भूतादय एव मुख्यतया 
ब्रह्मणः पाद् भवन्त्विति द्द्यम् । पुरुषसूक्त, पतावानस्येत्य- 
स्य॒ ब्रह्मपुरत्वात् । तदथेस्य चात विव्रणचि प्रन्यभिन्गा- 
नात् । नच तत्रापि सत्रभूतपद्नेतान्येचोच्यन्त इति श- 
दुम् । पुरष्रसूक्तविवरणाध्य।य चेतदृग्ध्याख्यान त्राश्रमचनुषटय- 
स्थानां म।तिकरशाररविश्ष्टज्ीवानामेव उयार्ग्रातत्याच्छरीरवाश- 
छे च भूनपृथित्यादेरपि परिचायकत्वेनव सद्धुद।न्मुरुयतया ग्रहणं 
तद्धिरोधापत्तस्तन्मुख्पताया लकतुमरक्यत्वात् । नच गायत्री वेनि वा- 
कृप्रविरोधः। # अस्मिन् वक्रय इत्याद्युक्त र्या तेषां गायतयामुप- 



२५४ सप्रकार अणुभाष्ये । 

तद्राचकसेन गाय्यापुपचारेणोपहारः । चकारादथा 
न शृञ्वस्य पादा मवन्ति, किन्त्व्थस्पेति । तस्पाद् तब्रह्मवा- 
कयते भूतादीनां पादलश्ुपपच्यते नान्यथेति । तस्माव् पाद्ा- 
नां ब्रह्मपप॑त्वम् ॥ २५॥ 

उपदेशभेदान्नेति चेन्नाभयस्मिन्नप्यत्रिरोधात् ॥२६॥। 

पादोऽस्य विश्वा भूतामि, सर्वाणि भृतान्येकः पादः । 
पादत्रयममूृतं {दिवीदयेकोऽथः । 

पादेषु सव्रमूनानि पुसः स्थितिपदो विदुः । भ्रमते क्षम- 
गमप तिमूर्ध्नोऽधापि मूद्धु ' इयपरः। 

चारेणोपसंहार इनि तद्धिरोधाभाव।दिय्थः # सद्वाचकत्येनेनि # 
्रह्मवाचक्रत्मेन । # उपसंहर दति # सेषा चतुष्पदेद्यादिनाक्तः सः। 
तथाच पादानां ब्रह्म्भत्वा भावे गाययां तदृढयपदेशस्यापि वकतुम- 
हाक्यस्वात् त्वया स्वपतोपपादनायाप्यस्मवृक्तमवरश्यमङ्गकरणी- 
यमिनि, गे पावुकान्ायेन तदङ्खीकारणं प्रयजनपरियथैः । पतेन 
सूत्रस्थमेवेषद् व्याख्यानम् । स्फुटमन्यत् ॥ २५॥ 

उपदेश मद्ान्नति चन्नो मयस्मिन्लप्यविरोधात् ॥ सूत्रं ष्या- 
ख्यातु तदूर्धं प्रथमना मन्त्रं व्याङूयेन्ति । # षादोऽस्पेत्यादि #। 
# पको ऽय इति # । पुरःस्फूर्तिकः सवौहतस्तुरतीयो ऽयः । अस्मिन् 
पक्षे भातं दिशीतिपदं श्चोतनात्मखरूपपरप्र । अनः फदसंस्यापृतति- 
स्त्वमृतात्मकेन स्त्ररुपेणेच । न तु अजवैने घा लोकेरिति । दितीय- 
स्कन्धानुस।रेणेतर माहुः । #प्देष्वित्यादि# । तिष्ठन्ति येष्विति स्था 
भूरादिलोकाः स्थिनपद् वाच्याः । ते पादा यस्येति शितिषात् । तस्य 
सितिपदो भगवतो भूरादिषु पदेषु सवौणि भूतानि षिवुः त्रिमूध्नें 
भूरारिश्रयोपरिवतंमानस्य महलोकस्य, मूद्ध सूपरितनेषु जनत्तपः- 

# ® 

सत्येषु, अमृतं क्षमममग्रमिति सुखत्रयमधायि । अतो भूरादिवतुष्के 



९ अध्याये १ पादः। २५५ 

पुरुषसूक्तानुरोपे द्वितीय एवैः । प्रथमे तातत । नतु 
दि्रीतिमन्ने सप्तम्याऽऽधारसं प्रतिपाद्यते । श्रतः प्रमित 
पञ्चम्याऽनाधारसमत उपदेश्षमदाव पूर्वोक्तपरामर्शाभावान्न 
ऽपातिषो व्रह्मसमिति चेन्नेष दोषः । उभयस्मिन्नप्यविरोधात् । 
मन्ते दिष्येवोक्तम् । अस्मिन् वाक्ये सर्वजाच्यते । सवेत्र षिध्- 
मानस्य दिति विच्रमानल््े न विरुद्धयते । अतः शब्देनन तत्रा 
विच्रमानलं, किन्तु तनोऽप्यन्यत्र सन्छ बोध्यत । तसात् सप्त 
मोपञ्चमीनिर्देशो न विरद्धः। द्वितीये तु | ननु मन्ते अभ्रतषद- 
मत्र ज्यो तिःपदमत उपदश्चभदाच्चतुधश्च पादो हृद्यम् । 

अनिन्यं सुखमित्यथीदायाति । अस्मिन् पक्षे श्रीने पादद्ाद्द, सुषा 
सुगि सुपः स्वदेकाः । अघ्येत्यस्य स्थितिपदः पुंस इत्यथः । दि- 
याति जनञ।दित्रयोपलक्षकम् । अशुनपदमसतत्वष्यानु सीत्यमान- 

त्वात् सुखत्रध)पलक्षकम् । एवं सति द्वितीयस्य पपादनस।पेक्षतत् 
प्राञज्ञलः पूवे पव ग्राह्य इति शङ्कयामाहुः # पुरपेद्यारि # पएवका- 
रोऽप्यथ । पूवश्यापि पादाख्मय दत्युक्तरील्य। पुरुपसूकत।लुसा{रत्वात्। 
पवममिध्रत्य सूत्रं द्धा व्याकरष्यन्त आहुः कप्रथमे तावदित्यादि #। 
# प्रथम दति# पुरःस्फूर्तिके तृतीमे # । पूरवोक्तपरामशाभाव।दिति 
विभक्तिभेदेन मन्तोक्तस्य दिक्शब्दश्यास्मिन् प्रन्यभिज्ञाभाव्रात् । 
सिद्धान्तप्नन्ये पञ्चम्याः कथं सवत्र विद्यप्रानतावे।धकत्वमन आहुः । 

# अन इत्यादि # अनो परिव इत्युकत्वा, सक्तः पृद्रेष्विस्याद्रधाव्र- 
णन पञ्चम्या त्यब्लोपीयस्व, इमं दुलाकमारभ्येत्यथ।त् तथन्यथः। 
अश्र सर्वे, वृक्षा्रे देनो, बरक्षाग्रात् परतः ए्यन इति विमति मदे $पि 
ययेकाण्यप्रस्यमिक्ञा तथात्रेति दष्टान्तमाहुः । अत्र तु त्रिमक्तिमदस्य 
श्रयांजनमप्युपदे कमेदमाहुः | चतुथश्चपादा हदयमिति \ मन्त्र 

रो कान्मकः पादू; । प्राह्मणस्य^तु हद यमुपक्रम्य पटिनत्वादृहृश्यपाद- 
रेवन तमत्र सिद्धयतीत्थपद दानद हस्ययः । अन्यमपि मदकमाहः । 



२५६ सप्रकाश्च अणुमाष्ये | 

अतः शब्दाच्च सर्वस्माद्ेदः प्रतिपाधते । अत उपदेशमभे- 
दाननेकताक्यता । असश्च वाक्ये चरणाभावात् सररूपासिद्धो 
हृतुराति चेतेष दोषः । उभयस्मिन् ज्योतिःपदे अ्रमृतपदे च 
प्रयुज्यमाने एकायलान्न विरोधः । पादत्रयमुपरितनलोकेषु च- 
तुं मरवतरेति । अन्यथा वैजायं पादानामाप्रेत । परे्छेदश्च 
विरोधश्च । अतोऽगृतज्योतिःशब्दयारेकाथलसेन विरोधाभावा- 
दकवाक्यसरम् । अतोऽत्र चरणपरद्धावात्तस्य च ब्रह्मध्मला- 
उञ्योतिब्रह्येव ॥ २६ ॥ 

# अनः शब्दादिवयादि # अत इत्यश्य पूवपरामरित्वात् पू्वस्मादू 
भे प्रस्यायिते पर्वोक्ताद् ब्रह्मणोऽपि सकाशार्ज्योतिषो भिन्नत्वसि- 
दिरिव्वथैः । #अन इत्यादि # पवं प्रकारत्रयेणेकरे श मेद्ान्मन्नत्राद्य- 
णयोिन्नाथसवनो पदेशमेद।दिखयथेः । तेन सिद्धमाहुः # अस्मन्नि 
त्यादि # ब्राह्मणवाक्य तद् भावादकवाक्यत्वा मावेन मन्तः प्राप््य- 
मावात्तयेत्यथः। सिद्धान्ते व्याचक्षने # नेष इत्यादि # । # पकाथ- 
सवाद्ति# उमयोत्रह्मवा चकत्वनेकाथेत्वानकवाक्यताविरोधः । ननु 
तथापि पादमेदेन विभागे साकाटुत्वामावात् कथमेकवाक्यतेत्यत 
आहः # पाद्यादि # आश्नमचतुषए्टयस्थजीवानां पादस्वपक्ष लोकानां 
च पादत्वपक्षे यथायथ हदयरूपं चरणस्थानं, पाद्ान्तवतिं ब्रह्म च 
ज्योतीरूपं सवैत्रति पादमेदे$पि तवुपलश्चकस्य तदन्तःखनश्य च 
सार्धिक्त्वेनोभयन्ापेक्षणाद्धिमाने साकाद्कुतायाः सत्वान्नेकवाक्य- 
ल्रभङ्ग इत्यथः । ननु स्पष्टस्य ब्रह्मधमेस्यान्रा मपि $पि निभन्धेवं भ्या- 
स्यान क। वोपपत्तिरित्यत आहुः # अन्येत्यादि # गायत्तीपरतया 
उयारुयानि गायत्र्याः शब्दत्वेन पादानां चाथत्वनांशांरिभावाङ्गीकारे 
मरजाद्यं पाद्ानामापद्यने। किञ्च । गायश्री परिच्छिन्ना । अत्र तु, सर्वतः 
पृषठेष्वित्यादिना परिच्छद राहित्यं प्रतिपाचतेऽतः परिच्छेद विरोधश्च । 
तथाच गायत्री पक्षे दोष्रदयसस्वं, ब्रह्मपक्षि तद् मावश्च व्यास्यानिर्बन्ध 
उपपल्तिरित्यथः। एवं सवेमुपपाद्य सिद्धमाहुः # अत द्टयादि #। 
कअत इति# पक्लान्तरस्याघटमानत्वात् । # अद दति # पकवाक्य- 
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भ्राण॑स्तथाऽनुगमात् ॥ २४ ॥ 
गरस्तं कौशीतविव्राह्मणोपनिषदि इ्द्रमतदनतंबादः। भ- 

तर्दनो 8 वे रेवोदाप्तिरियादिना, एष लोकपाल एष लोकाधि- 
पतिरेष लोकेशः स प श्रास्मेति विध्याव् स म आसति विदा. 
दिस्थेतदन्तप् । व्र वरदाने मामेव विजानीशतदेब।हं मनुष्यायं 

त्व॑स्य सिद्धत्वात् । तथाच प्रकरणस्य ्राहत्वे सिदे ब्रह्मधरमंस्य 
त॑त्र सिद्धत्वादुपकष्ारगतमपि ज्योतिःपदे ब्रह्मवाचकत्वेनेव सिचच- 
मतस्तयव्य्थः । अत्र पादवतीविद्यानां ब्रह्मखङूपपरत्वप्रतिपादनाद्- 
दभ्यायसङ्गति ¦ । आश्रमचतुष्टयस्य ओवश्ितितद्धोग्यद्ुखङूपकायं- 
द्वारा तत्प्रतिपादनात् पदसङ्कतिः । ज्योतिषः खथितिकायंकत्वेन प्र- 

ह्यक्षणे$तिष्या्ती प्राप्तायां तश्निब्रच्ययै ज्योतिःपदे सन्देहवारणाद- 
घसंरोऽधिक्षरणसङ्गतिः। तेनापो वा इद; स्वमित्यादविप्ययं न्यायो 
बोध्यत इति न न्यूनता । 

माध्वास्त्वत्राधिकरणद्गयमङ्कीकुवन्ति । तत्र प्रथ॑मसुत्रस्याभि- 
सूक्तं विषयवाक्यम् । "वि मे कणां प्रतयो विचश्ु4दिं ज्योतिहदयं ड 
आदितं यत् । वि मे मनश्चरते आधीः कि स्विदं वक्ष्यामि किमनुम- 
निष्य' इति । मत्र विद्धो विरुद्धाथैकः । प्रतय हति पततो विरुद्धं 
खरत इत्ययः । ६दं चरणं हेतुः । शेषं समानम । वस्तुतस्त्वत्र विच- 
रणभुक्त, न तु चरणम्रतशिन्त्यम् । छन्द।ऽभिधान।दिति सूतरमधि- 
रणान्तर । तन्न छान्दोग्यश्यमुक्तमेव विषथवाक्यम् । क्षमानमितर- 
तु । अत्रापि सूत्र साध्याबुद्धेखात् सुत्रहदाश्चयगोाचरत्वं सन्दि- 
ग्धम् ॥ २६॥ 

ति नवमाधिकरणंम् । 
प्राणस्तथाप्ुगमात् ॥ विषयवाकष्यमुदाहटरन्ति #मस्तील्यादिभ 

तथाच सम्पूर्णः पञचभाध्यायो$त्र विषयवाक्यमित्यथः । कथमस्य वि- 
वयत्वमित्याकाद्ायमितद वदन्तो मतान्तरीयाः सर्वे$पि, मुख्यः प्रा- 

णोषा देवताता वा, जीवे त्रा, ब्रह्म वेति चतुम्कोरिकं संशयं षद. 

स्तीति ततेा' परक्षष्ययोधनाय ग्युत्पाचयाहः । # तत्र बरेत्यादि #। 

२९ 



२९८ सप्रृश्चि भ्रणुभाष्ये। 

हिततमं मन्य इद्युपकरम्य साष्टूवपादिनासानं प्रशस्य सोपास- 

नायाः पापाभातरे फलसेन प्रतिपाद क्रमति पिवक्षाय, 
पाणो वा अरहुपरस्मिपरहनासानं मापायुरमनभिदुपासेसयुश््ा 
भर युष) पाणलतश्रुपपाद्याऽखृततवं च प्राणस्योपपाय्, परेन ह्- 
बाुष्मि्योके श्रपृतसमप्नोतीति, अग्रतलं यागेन प्रतिपादयति। 
तत्र सन्देहः । प्राणः किमाप्तन्यो ब्रह्म वेति 

श्रत एव प्राण, इल्यव प्राणशब्दमत्रे सन्देहः । अ्रार्थे- 
ऽपि सन्देहः । बाधक च बतत इति परथगधिकरणारम्भः। तत्र 
सापरकासापारणधरस्यामावाद् बाधकानां विमानता ब्रह्म 
त्वभिति पूरवेषक्षः । सिद्धान्तस्तु चतुभिः सूतैः प्रतिपाधते। तत 
परथमे पाधकध्ममारैकेन । वरिभि्वाधकनिराकरणम् । प्रण; 
ए्रप्रास्मा मतरितुपररति । कुतः । तयाऽलुगमात् । तथाह । पौ- 
वा परयेण परपीरोस्पमाने वापे पदा्ांनां समलयो ब्रह्ममति 

# योगेनेनि » प्राणसंयोगेन । तथाचेन्द्रेण सखरिमिन् प्राणत्वस्थैषोप- 
पादितत्वेन प्रह्ठापदस्य बुद्धिवाचकतया चतनधमोणां तत्नोप्चरित्त- 
सवाद् द्विकोरिक एव युक्त इयथः । ननु चतुष्कोटिक एव युक्त) ऽ- 
म्बथा पूवाधिकरगोनास्य गता्त्वं स्यादित आहुः । # अत पवे- 
ह्यादि # । उक्ताधिकरणे विषयवाक्ये व्रह्मलिङ्गस्य धिद्यमानत्वात् 
प्राणङ्रब्दः प्रयुक्त दति प्राणशब्दमाच्र सन्देहः । अत्रतु प्रागे प्रज्ञात्मत्व- 
कथन् युष्ठेपपादन।ञ्ासन्यो वा, जीवो वेति प्राणशब्द थं सन्देहः, 
किञ्च जीवमुख्यप्राणलिङ्ग दिं बाधकं वतत इत्यतस्तयेत्य्थैः । यु- 
क्तिपू्ंकं पूर्वपक्षमाह: । # तत्र साधकेत्वाहि # । फथमेवमिदयतः 
आहुः# तत्र प्रथममाह # । सुतरं उ्याकुतेन्ति # प्राण एत्यादि # 
तथा प्रक्मपरतवेऽबुगमात् पदाथानां समन्दयादिष्त सूत्राभं इति त- 
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पादनपर उपलभ्यते । उपक्रमे तावद् वरं एगीष्वेति इन्र; भत- 
नोक्तः प्रमपुरुपार्थं वरमुपविक्षेप । तमेव मे दणीष्व पं लं 
मनुष्याय हिनतमं मन्यम इति । तस्मे हिततमत्वेनो पदिश्यभानः 
प्राणः कथं प्रमासा न स्यात् । न हि परमासमनोऽन्वद्धितंतम- 
पलति । परमानन्दस्वरूपल्वाद् । पापाभाव्रश्च ब्रह्मविज्घान एव ॥ 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् हृष्टे परावर इति श्रुतेः । प्रहा 
त्मलं च तस्येव सम्भवति । उपपंहारेऽप्यानन्दोऽजरोऽमव 
इति, एष॒ लोकाधिपतिरियादि च । तस्मात् सवेतातुगमाव 
प्राणा ब्रह्म ॥ २७ ॥ 

न व्क्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध- 
भूमा छस्मिन् ॥ २८ ॥ 

वाधरकमाह । यहृच्यते भाणो ब्रह्मेति, तन्न । कुतः । वक्तु- 
रामो पदेज्ात् । वक्ता रन्द्र आस्ानघ्ुपदिश्चति । मामेव ति- 
जानीरीस्युपक्रम्प प्राणो बा अहमस्मि प्रज्ञत्मान मामायुरष्त-. 

पित्युपखेति । स एष प्राणो वक्तुरास्मलेनोपदिहष्मानः कथै 

ब्रह्म स्थात् । तथाच वाचो पेनुलोपासनवहेततायाः पाणसेनो- 
६।सना वध्यते । । 

अन्ये च ब्रह्मधर्मा; प्राणस्तात्रका इति कथमस्य ब्रह्मोपः 

सुपपादयन्ति # उपक्रम ह्यः हि #। #. सफमनवतीति # चिदु पत्वा 
सम्भवति ।# सवतराजुगमादिति # आद्यन्तं पद्यानां ब्रह्मधमेव्वेतैव, 
समन्वयात् । प्यं साधको व्याङ्यातः ॥.२७॥. 

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मस्सम्बन्धमूगा ह्यस्मिन् ॥ 
अवाघकम्रादेति# सुत्रंशेनाहेत्यथेः । #उपदि शतीनि + माभित्वदङ्- 
रबदिनाप६श[त | # ब्रह्मघ्रमो इति # पूररसूज्म्याख्यान उकाः ५ 



९६० सपक प्रणुभाष्ये । 

हथानल्वमिति चेन्न । भअरध्यात्मसम्बत्यपुमा हस्मन् । अस्मिन् 

परकरये अध्याप्पसम्बन्धः। आस्मानमधिषेय यः सम्बन्धः । 

ग्रातदाब्दो ब्रह्वराची । वस्तुतो जीवस्य ब्रह्मताय तथा व 

च! । दशय सम्बन्ध। । तदधम; । तेषां बाह्य प्रतीयते । एष 

कोकपाड इत्यादि । यावद् यथाकयञजिदपि ब्रहमपकरणलं सि- 

यति, ताबदर्यभकरणसमयुक्त मिति हिशबद्ाथेः । पराणस्य 

्र्ञासत्प् । स्वातन्पेणायुदातिखप । न वाचं विलिन्नासीत 

वक्तारं विद्यादिति चोपक्रम्य, तद्यथा रस्पारेषु नेमिरर्पिता, 

ताभादरा अर्पिता एवमेमेता भूतमात्राः प्रहनामावास्र्पिताः, पर 

्ञामाज्ाः भारे अपिताः । स एष पर्ाराऽऽनन्दोऽनरोऽगृतो 

न प्ाधुना कर्मगेलादिविषयेन्द्ियव्यवहरे अनभिभूतं भ 

श्ासानमेगोपसंहरति। स म भ्रासमेति तरिद्दिति चोपसंहारः । 

तस्मादध्यातमसम्बन्धवाहूरयाद् बरह्मोपदेश एवायम् ॥ २८ ॥ | 

नराकरणा शं म्याकुवैन्ति # अस्मिन्ञित्यारि # । # अविद्येति # 

आभिरायिक्षये । अधिकं त्वा । आत्मपदाचेष्य सदल्दिग्धत्वद्ाहुः । 

# आलेलयावि # । ननु तरिं ् क्षपदमेवास्मिन् सूत्रे कुतो नोक्तमत् 

आहुः #वस्तुत ईृत्वादि% । एेकातम्यवादेन जीवस्य ब्रह्मत्वं बोधयतु 

आत्मपदम् । थत एव सूत्रपरिहारांशपयोगो नकारस्य न हृतः। #म- 

ग्बन्ध इति # सम्यग् बन्धो यत्याऽ्तो स सम्बन्धः । तथाच जीवा- 

मनः सकशात् परमारानमधिकं छत्वा तद्धमवाहुर्यमस्मिदु परक 

रणे प्रतीयते । अतोऽत्र बहनामनुब्रहस्य न्याय्यत्वात् प्राणः परमाः 

तमेत्य; । तचु किमिष्यवं निबन्ध इत्यत आहुः । # यावदिष्यादि # 

तथाच पूैसूत्रे साधकहेतुमुक्त्वाऽ् हिशबदकथनात, सवं वेदा यत् 

प्रदमितिभरुत्यनुरोधेन् निबन्ध इत्यथः । तदु पपाद यम्ति । # प्रागास्य 

` त्यादि # । भूतमानाः शब्दादयः । प्रज्ञामात्रा क्ञानेन्द्रियाशाः । शतः 

स्मादिति # । ् रशातत्वाद पदेशात् ॥ २८ ॥ । 



१ श्रध्वाये २ १।दः। २६१ 

हिं बाधकृष्य का गतिरियन भ्र ह। 

शाखदष्टया तूपदेशो वामदेववत् ॥ २९ ॥ 
ूवमूतरेणापरिहतमत परिहरति तुशब्दः । अयं दोषो व्यन्- 

हरदृषटथोपदेशे । भ्रहं ब्रहमत्यार्षेण दशंनेन तूरदेशः । ननु, त 
त्वमसि, अयमात्मा व्रह्मतितराक्येषु जीवस्य त्रहमतरं बोध्य- 
ते । तत्र रयभिकारं ्षाञ्चपदृत्तिरिति न्यायेन स्वात्मन एत 
ब्रह्मतराषगतिर्ुखया । न परतदहनस्येन््रजीवब्रह्मत्वाव्रगतिरुपासनं 
वा पुरूषाय । अतः शास्टष्टििपि नेबंविधा । केबररस्य 
नेतन्यमांतरष्य ताहे ब्रह्मणयक्यावगतिविरोधात्तखमस्यादिवा- 
कृयार्थोऽध्यवतीयते । नतु ब्रह्मपमा जीवे वक्तु शक्यन्त इय 

पतया च पयय धवकज्टयवी 

॥ 

# तर्दृ्यिादि # । प्रकरणस्य ब्रह्मपरत्वाङ्गीकारे । वक्त्रा इन्दर 
प्र यःस्वात्मोपदेणः कृतस्तत्य बाधकस्य क उद्धरणप्रकार इत्यथः । 

शाखषष्टया तूपदेशो षामदेव्रवत् ॥ व्याकु बन्ति पूर्ववया दि # । 
# अयं दूष इति #। स्वात्मोपदेनद्रङूपो दोषः । तथाचागज्ञनिन 
हवात्माने ब्रह्मात्मकमवगयन्दरेणवमुपदि एमनो रेवं प्रकारमेदे भ- 
समाने$पि ब्रह्मणा पवोपदे ज्ान्नाननान्यथा सम्भावयितुं शकयमि्य- 
थः । कथमेवमवगस्यत इत्यवेक्षायां दष्टान्तमवतार्यन्ति । ओः नन्वि 
व्यार # । *# प्र्ययिक्षारमिति # अधिकारं लक्ष्वीरूत्य । # त- 
धव्रिधोति # । नेन्द्रज्जीवस्य ब्रह्मत्वद्ोधनपरा । तर्हि, न घा।चं 
विजिश्नासीत, वक्तारं विधयादिल्यग्रे ध्रावणाज्ञीवसामान्य पव शा- 

खदष्टिरस्त्ित्याश डयाह । # केवलस्येत्यादि # । सर्यज्ञन्वाहत्वादी- 
नां धमाणां परस्परचिरोधाद्धागयागलक्षणया निर्विशेषस्य चनन्य- 
मात्रस्य जीषस्थ निर्विंशोमे चतन्यमात्रे ब्रह्मण्यैक्षयाव्रगतिस्तस्वमस्य।. 
दिवाक्यायै इति निश्चीयते । न तानन्द।ऽजञराऽमरत्वादयो ब्रह्मधमौ 
पेकयावरगतित्रि रोधिनस्तब्र जीवे वक्तु राक्रयन्ते । अनाऽत्र षत्हृन्वा- 
दिविरिष््म॑णौन्छा केचलास्याताचिवश्नितत्ाक अह्माणोऽपि नारा 



२६२ सपकाशचे अणुभाष्ये | 

शा परिहरति । कमदेवपव । तदेतत् पष्यननूपगोमदेवः 
भरतिपेद श्रहं मनुरभवं पूयंश्चाति । य एव प्रत्युद्धत स स्म 
भवति । तत्र पेषं सवभति सवोनन्यपरपङ्गाव सवेमेकमेतेति 
पक्तव्यप् । 

ततः क।रणनय एव सर्वमाथ इति मुरभवं सूथश्चयवयु- 
त्यानुवादोऽनुपपन्नः । तत्र यथा ज्ञानाव्रेशात सवेधमस्फूतिर 
मत्ापि ब्रह्मवरेशादुपदेश् इति । साष्वधादयो ब्रह्मधमां एव । 
तदावेशेन क्रियमायलात् । (नन्वेष वज्नस्तव शक्र ! तेजस 
हरदंधीचेतपपा च तेजितः । तेनेत शं जहि विष्णुगन्तितः 
इति हत्रवचनं भ।गनते । तस्माधुक्तं ब्रह्मधमेवचनम् । ननु, स्वा 
प्ययसम्पत्पोरन्यतरापेक्षपादिष्ठरतं ही तिपूतरे पृषु ब्रह्मसम्पत्तौ 
च ब्रह्मपमांतिमा॑वो, न सन्यदेति कथमेतमिति चेन्मम । , 

तवेनाब्ाविवक्षिनत्ताज्जी वमामान्ये शाद्लद्टिरपि न वक्तु शक्येति 

नायं समाथिरुपयन्न त्यथः । परिहारं व्याक दन्तं उ्याकुर्षेन्ति। 

# तद्धेतदिष्यादि # । इदं पृहदारण्यके पुरुपविधरतराह्मणखं वाक्य. 

म् । # तत्राति । अरिप्रनू वाके । क्दकमेवेति । बरह्मासेकतभक- 

मेर । # क्ारणन्य इति # । कारणे ब्रह्मणि लये । # मवयुत्वायुका- 

दो $नुपपश्न इति । ख मवेत्वविध्यंशे पृथक्छृष्य मन्वाद्यनुवाद्ः स्वस्य 

ब्रह्मणि कीनत्वादनुपपन्ञः । न प्रेत्य संज्ञास्तीति श्रुत्यन्तरे ब्रह्मूतानीं 

भिन्नतया स्वाजुनन्धान।म।पदोधनात । तहिं कथमेव्रमुक्तं सऋहुः । 
तन्न यथेत्यादि # । # ब्रह्मावेशािति # । शाखारथासवाद्यब।हू- 

स्येन तदवेशात्। ननु यद् हाखदष्टचे पदेशः स्यात तदा जगह्वयाः 

द्य उक्ताः स्युनै तु त्वाषटूबधादय दृन्दरकवेकः इत्यत महुः । भत्वा 

स्यादि, # धमेवचनमिव्यन्तम् #। अन्नागामिसूबरविरोधमाश्ङूते । 

# नन्वित्यादि # । परिहरन्न । # मेवमित्यादि # । नान्यदेतिनियः 

मरूपः सूतराथा नाडु) कतेऽथः । किन्तूमयत्र नियतोऽन्यत्रे त्वनियत इ- 



? अध्ययि ९ परदः। २६३ 

उपदेक्षभावनादिष्वपि कदाविदुत्तमाधिकारिविषये ब्रह्मपराकव्य- 
मिद्ध कतम्यम् । मय्मेव सकलं जातमित्यादिवाक्यातुरोधात् । 

इहैव समवनीयन्ते भराणाः । ब्रह्मेव सन् ब्रह्मप्यतीयप्या- 
वरिभौवापिक्षम् । तस्य प्रापिकत्वान्न सत्रे फटन्वगह । जीवन्मु- 
क्तानापपि प्रपयुक्तेपक्तव्यत्वाच्च । 

त्यङ्कोकरनभ्यः । तत्र हेतुः # उपदेशेत्यादिक# तथत्चैवं विधवाकणानि 
पयन् प्यासः फथमेवं नयमयेवतो नेवं सुत्राथः । आदिपदून,प- 
तत्साम गायन्नास्त हत्यादिश्चुतीनां, कस्याश्चित् पूलनायन्न्या इत्यादि - 
वाक्यानां च सङ्हः । तथाच वाक्यानां सूतरोपजीत्यत्वनोक्तसुन्रस्ये 
सम्पत्तिपद् उपरक्षणावधयं.त्तमाधिकारो$पि सङ्धददीतु शकयन श्त 
न तद्विरोध इत्यचः । नु तद्धेनदिति, मय्येवेति श्रोतं वाकषदये पू. 
पक्चानिन इति तस्थादङ्(रवादन तथा कथनं युज्यते, न त्वाव शिनः! 
इन्द्र स्त्वात्रेशीति द्टन्तद्। एान्तिकवयम्यम् । नचन्द्र स्याप पृणज्ञानि- 
त्वं शाकयवचनम । तथा सति वामदेवादरिवेन्द्रस्थापि मुक्त.वात् न- 
दरेषमुपदे शस्यापरि फलत्वमुकतं स्यादित्यत अदुः । #दहतेत्यादि #। 
अस्तु तस्य पणन्नानिचाकयत्वं तेषां मुक्तत्वं च । तथापि हानसुक्तयो- 
रावि भौव।पेक्षत्वं तु निर्विवादम् । ददेवति श्ुता ब्रह्मेव सन्निति क्रय 
भावे मोक्षकयनादू, बरह्म वेव ब्रह्मीव मव्रतीति शुलयन्तर क्ञानन ब्रह्मः 
मावभरात्रणाञ्च । ब्रह्मभाचश्च स्वस्मिन् ब्रह्मधमाधिभात्पूवंकब्रह्म- 
स्फूर्तिहूप एव । त तु तदृर्यात्तिरूपोः न वा तावृात्म्यरूपः । तस्य 
स।वैदिशत्वेन स्ांवस्थास।धारणतया क्ञानित्वाथप्रयोजक्रर्ञात् । 

नापि निष्पपञ्चनत्स्फूर्तिरूपः । सवभावस्पूव्यानि 1 रुद्धस्ात् । अदः 
प्रमे उपदे शङूपकायेद् शेनेन॒तत्कारणरूपे ज्ञाने ब्रह्मधमावरिमोत- 
पूककब्रह्मभवर चन्द्रस्य सिद्ध तथा वक्यकथनस्य युक्तत्वान्न दण 
म्तन्लशतन्िनिकःतरैषर्यम् । पनावान् परं बिश्चेषो, यन्मुक्तस्योक्तविधत्र- 
हृस्ा तः स।वद्रिक, आवेिनस्तु काद्ाचित्कः । अतस्तघ्य प्रायिकत्वा- 
द् व।मद्नक्रिसत्ववृज्न सूत्र तस्व कटत्वमाह् । कञ्च । सवमतः. 
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असम्मह्वातपतमाषादितािभावदशायमेव शरीरवियोगे षरि. 
योजक्ामावाद् वागादिपातरं ठीयते । तस्य चं परपलद्व ना- 
विरादिगतिः। 

स्यापि साधनत्वेनावाम्तरफलत्वमेव, न परमफंनत्वम् । परमसुक्ति्च 
जीवन्भुक्तानामप्यमप्रे वक्तव्या, सुतरामवदिन शस्यतःऽपि नदहातान 
तदनु क्तरदोषर इत्यथैः । ननूक्तख्यरे ब्रह्माविमावाङ्गीकारो न युक्तः। 
तस्मिन् सति वागादिविलयस्थदैवेति शनौ कथन।द् वक्तुप्तदापरयो- 
परेश्चनासम्मवापत्तः । तस्य मुक्ति पूषवलारूपत्वनाचिरादिगतिकथ- 
नापत्तश्चेव्यत आहुः । # असम्प्रज्ञतस्यारि + स्यमति तत्र त्थारवं, 
पुराणे दधीच्यादिषु प्रसिद्धं च । तथाप्युक्तशुती, अथाक्षामयमान 
इति प्रतिज्ञाय टयकथनात् काममा सत्येव प्राणानां लयो, न तुं 

त्भा । प्रहृत तु दधीलिवद सम्परहातसमाधेरमावादधिकारित्वेन 
तद्ामीमिन्द्रियवियोजकस्य कंमभावस्य चामावान्न वागादिख्य 

हत नोपदेशानुपपसिः । ्र्ममाषस्य प्रात्वान्नाचिरादिग्युक्ति्चे- 
तथः । 

यद्वा । ननूपदैशमभावनादिषु ब्रह्माविभावो न युक्तः । यदि तत्र 
स स्या्तदोपदेष्टः सथो मुक्तिः स्थात् । पदेव समनीयन्तै प्राणा ई- 
त्यादिशचुनौ तयैव सिद्धः । तथा सति तस्याविभोवस्य फरत्वमपि 
व्यासैरच्यतेत्यत आहुः । # देवेत्यादि # । सलं सषधोधुक्तिरावि- 
भो्रपिक्षा । परन्तु ब्रह्मेव सक्नितिशताववधारणकथनाद् यद्ग स्वे 
ब्रह्मभावस्ततैष सथो भुक्तिः । उपदेशमावनादौ तु न तथा । बहिः- 
पूः {रि सस्वेन केषु चिदेव तद्धवनेन तस्याषिभं।वस्व प्रापिकत्व- 
द्गवन् ऽ्वाख्स्तस्य फलरवं नाहं । न तु तावता सवे नाविमांब 

इति वक्तु शकषयमित्यथेः। यरि तादशशादिमविस्य न फरत्वे, तदा 

तस्य तयध्यैमष स्यादित्यत महुः । # जीवज्नित्यारि क । पारम्याभा- 
धात् कलत्वाजुक्तधपि नाफलमित्यदोष इटयथः । ननु यदि तादशा- 
विभौवस्य जीवन्मुकतिक्तस्पद कत्वं, तद्ा तस्याचिरादिगतिरुच्येत । 
सा च नोच्यतेऽतो तैषमिव्यत माहुः # । असम्प्हमातेद्य।रि # । श- 
रीरषियोग हति # । अर्चिराहिगतिरिति शेषः । # वियोज्कामा- 
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तथापि मायिकत्वान्च सूत्रगीतादिपु तद्रचनम् । सयुणनि- 
गुणभेदेन नियमवचनं स्वपभामाणिकमेव । ब्रह्मवादे गणानङ्धी- 
काराच्च । तप्पायुक्तपुक्त, शास्या तृपदेश इति ॥ २९ ॥ 

जीवमुख्यप्राणटिङ्कान्नेति चन्नोपासात्रेविध्यादा- 
श्रितत्वादिह तदयोगात् ॥ ३० ॥ 

अन्यद् वाधकदरयमाशङ्कते । नतु यचपि ब्रह्मधर्मा भूयाः 
भरकरणे श्रूयन्ते । तद्रली वधां सुख्यमाणधमाश्च बाधकाः स- 
न्ति। न षाचं विनिङ्गासीत वक्तारं विध्रादियादि । अत्रहि 
वागादिकरणाध्यन्तस्य जीवस्य विङ्ञेयसममिधीयते । अ्रथ खलु 
प्राणं एव भन्त्मदं शरीरं परिग्रहयति श्ररीरधारणं भुख्यभ।ण- 
धर्मः । मा मोहमापद्यथा, अहमेतेतत् पञ्चषात्मानं मविभज्येतद्- 
व।णमवषटम्य विधारयामीति श्रवणात् । 

वाद्विति # । ताहशादृटाभावातत् । भवनाद् वागादिमान्रं छीयते । 
तस्य ब्रह्मणश्च प्राप्तत्वात् त्प्राप्त्यथाचिरादिगतिरत्र नाक्ताऽतो नो- 
दोष व्यथः । ननु मुख्याधिकारस्थेवंविधत्वे सूत्रादिषु कुतत्तद- 
ज॒क्तिरिष्यत आहुः । # तथापीव्यादि # । प्रायिकत्वं सम्भावितत्व- 
मनियनत्वनितिं यात्त् । तथाचातोऽनुक्तिरिलयथेः । नजु सगुणोपा- 
सकस्यार्चिरादि गतिर्निरौणपरस्य तु, तस्य ताचदेव चिरं यावन्न धि 
मंक्ष्येऽथ सम्पत्स्य दात थुत्या केचिदेकदरिनः सगणनिगुण।पासना- 
मेदेनाधिकारिभदमङ्खीकुवेन्ति । तत्त् कुतो नाद्वियत इत्यत आहुः । 
# सगणे्यादि # । ब्रह्मवाद ब्रह्मणः सराणनिगणमावाभावनाधि- 
कारिमेदाभावात् तथागत्यादिनियमकथनमप्रामाणिकमेव । सांस्यप्र- 
तिपक्नानां गणानां ग्यास्तनानङ्गाकारादपि तयत्यसद्गतप्वाक्नाद्वियत 

इत्यथः । सिद्धमाहुः । # तस्मादिलयादि # । #तस्मादतिक । भ्पा- 
सवाहुस्येन ब्रह्मावेशात् ॥ २९॥ 
जी वमुख्यप्रायाठदङ्कान्नत चन्नापासात्रवध्याद्ाच्रितत्वादह तद्या- 

गात् ॥ व्याचक्षते । #ुभन्यदिल्यादि क ¦ #पएतदुबाणमि त । एतच्छरी- 

2५ 
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योवै प्राणः प्ाप्रज्ञाया परज्ञा स प्राण इति जीवद्ुख्य- 
भ्राणवाच्यत्वे परहञपाणयोः सद्वत्तिवादुपचारो युञ्यते । उ- 
त्कान्तिश्च। नतु सरवेथा विलक्षणस्य ब्रह्मणः । तस्माञ्जीवयुख्य- 
पाणिङ्योवि्मानलात्न ब्रह्मभकरणामति चेन्न । उपासत्र- 

विध्यात् । अयमथः । किमत्र चोखते । जीव पुख्यप्राणालङ्गाद 
ह्मभमाणां जीवपरतं, तयाणापपि स्वतन्त्रतं वा, छङ्गद्रष- 
स्यापि ब्रह्मधपखमुच्यतामिति बा । अद्यः पूेमेव परिहतः 

® द न हि ब्रह्मपर्मा भ्रन्यप्रलेन परिणेतुं शक्या इति । द्वितीये द् 
पणपाह । उपापात्रेविध्यात् । तथा सदयुपासनं त्रिविधं स्पात्। 
तद्र क्पमेदपडान्न युक्तम् | 

रम् । तथाच वाग.रिकरणाध्यक्चत्वस्य जीव लिङ्गस्य शरीरधारणस्य 
मुस्यप्राणलिङ्गस्य च ब्रह्मवाक्यत्वबाधकषस्य विद्यमानत्वाक्षेदं ब्रह्मात्र 
क्यपिल्यथेः। ननु यथते लिङ्क ब्रह्मव्ाक्षयत्यक्षाधके तथा असरुनत्वादिकं 
धरह्मलिङ्कमेतद्षाधकमिति नान्न कस्यापि निणेय इयत स्वपक्षे गुण- 
माह । ये वा इत्यादि # । #ति जीवमुख्यप्राणव।खयत्व इति #अ- 
स्मिन् प्रकरणेऽङकाथतवे । # उतक्रान्तिरिति # । सहैषेतैः सवैर- 
तक्रामतीष्यनेनोक्तोत्का न्तिः । # सवेथ विलक्षणसे तिक । उत्रान्ति- 
विरोधिन्या ग्यापकतया जीवाति, वथा चतनततया च मुस्य- 
प्राणाद् विरुदघमणः। # तस्मादिति # । उक्तरूपस्य महावाधक- 
स्य॒ सत्वत् । तथा्चैतेन बाधकेन प्रह्मलिङ्कानामुपासनाथेत्व- 
स्य शक्यवचनत्वान्नेदे ब्रह्मप्रकर्णमिति पूवेपष्ठाश्ाय श्यथैः । 
समाधानांशं व्यक्कुवैन्ति । #भयमथे इत्यादि #। #डच्गतामिति # । 
उपपाद्यताम् । # पूचैमेव परिहन हति # । न वक्तुरिति सूत्र ब्रह्म- 
धमबाहुर्यप्रतपादनन बहूनामनुग्रहस्थ न्याय्यत्वालम्बानत् परिष 
तः) परिहारस्याकारमाहुः । # न हीत्यादि # । अन्नाशक्यत्वं बहुषु 
टक्षणाय्ा आपत्य ज्ञेयम् । # द्वितीय इति # रश्णादोषराद्िर्यात् 
व्रयाणां ख।नच्प्येण प्रतिपाचत्वाद्खकार इत्यथः #नाक्यमेव प्रसङ्गा 
दिति#। विजानीदीलयस्यावतनन, मामितिपद् स्दायनत्रयक्र्पनेनेवका- 
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तृतीये तूपपस्तिरच्यते । जीवधमी ब्रह्मयि न विरुद्धयन्ते । 
आश्रितत्रात् । जीवस्यापि ब्रह्माधारसाव् तद्धमां भि भगव- 
दाभ्रिता एव । इहेत्युमयत्र सम्बन्धो ब्रह्मवाद । भुख्यपराणे तु 
तथ्ोगात् । तेन योगस्तद्योगस्तस्मात् । प्राणधरमां भगर्ति न 
तिरुद्यन्ते । प्राणस्य ममवरसम्बन्धात् तद्धर्माणामपि भगवत्स- 
म्बन्धात । भ्रव वेक्तृत्वादयो न जीवधर्माः किन्तु ब्रह्मधम 
एव | जंतरे आश्रितल्राद्ापन्ते । परात्त तच्छरूनोराति न्याया- 
त । प्राणेऽपि तथा । स्वराप्ययरम्पस्पो जीवस्य ब्रह्माश्रितलमप् । 
आध्यात्मिकापिदवेकरूपलान्न पयोगः । माणस्य त॒ संवोग ए। 

राथेनिगओेन च वाक्यमेदरप्रसङ्गत्। # तृतीयः इति । *# ब्रह्मवर्म-. 
त्व।पपदनचोद्नावक्षि । # ब्रह्माघारत्वादिति # । अस्यावययभूनेस्ु 
ठ्याप्रे सचमिदं जगदिति श्त्या जीवस्थावयवेत्वबोधनेन तस्य घ्रह्या 
धारत्वात् । नच षेपरील्यं राद्म । संयोगावुपत्तिरितिपक्षे तथात्वे, 
विभागावुत्पत्तिरिति पक्ष तदमाव्रादिति । # हहेत्यँंभयन्र सम्बन्ध 
इति # । इद् ऽ$ध्रिततत्वादिह तद्योगादिव्येवं समबन्धः, । ब्रह्मव्रादपद् 
श्ययाव।दिमने जीवब्रह्मणो रमेदादाश्चयाघ्नयिभाव्रानङ्कीकरेण तस्य 
विरुदढत्वबरोधनाथेम् | # मगचत्सम्बन्धादिनि #। भगवतो निया. 
सकतया तक्नियम्यत्वरूपात् सम्बन्धात् । तथाच, ' न प्रशेन, नाश 
नेन मर्त्या जीवनि कञ्चन । इतरगा तु. जीवन्ति यस्मिक्घनावु पाधचिता- 
विति' तत्स!मथ्येस्य भगवद धीनत्वाव् तद्धमेणामापि परम्परया भ- 
गवद्धमत्वमियथः । अस्मिन् पक्षे जीवश्रणाध्रमाणां न साक्षाद् भगव- 
खमत्वशात खक्षणवाऽऽवद्यतेदयरुच्चा पक्चानरनरमाहूः । * अथव- 

ल्यादि # । # ब्रह्म्रमो हति # स्ाक्षादृबरह्मधमः: । मनु यद्येवं प्राणे 
स्यात् तदा $$श्नितत्वमेव देतुत्वनाक्तं स्यान्न तु तद्य गोऽपील्यत उष- 
पादूयन्ति # खाप्ययेत्याद् # तथाच खाप्ययादौ ऊ\वस्य ब्रह्माभ्र- 
तत्वम् । अवस्थामेदङृतात्त नादत्स्यान्न संयोगः । उमथप्वशपन्ष 
तर खाप्यय संस्परष्वङ्श्चूतः सयागः कद्ाचत्कः | प्राण तु सब्राग 



२६८ सप्रकाशे अणुभाष्ये | 

तस्पात् सर धर्मा ब्रह्मणि युज्यते । 
सहोतप्तु क्रियाङ्गानवक्तयभगवदीययोरदेहे सहैव सथानं 

सरोत्करमशमिति भगवेदधीनचं सरेस्यापि बोध्यते। ननु, प्राण- 

लथातुगमादिति प्राणराब्देन व्रहयेत्र प्रतिपादितं, तत्के धमे 
योरतकमरमिति येत् । अत्र पर्मधपिणोरेकलपृथक्तनिर्दशयी- 
विंद्यमानलात् । प्राणो वा अहमस्मिन् प्रज्ञ सेति । अत्रक्रिया- 

्नानकशाक्तेमान् निष्ठः । तदन्वेकेकस्य धर्मप्रशपा, योवै 
प्राणः स्ता प्रज्ञा, या प्रज्ना सप्राण दृत्युपमहारन्तम् । पुनत 

योरेषो्मणपरमेशाभ्यां सह हेवास्िन् शरीरे षमतः सद्र 
धत इत्युपक्रम्य पुपुपिमृछमरणेषु प्राणधीनतें पवेषामिन्धि- 
याणामुक्ता आसन्यन्पा्यय पर्ञयकयं प्रतिपाग्रोपसंहरति । 
पुनङ्गानशक्तेरकपै वक्तुम, अथ खलु यथा प्रज्ञायापरियारभ्य, 
न हि प्रज्नपेताऽथः कश्चन सिद्धयेतेयन्तन हानशक्तयुरकष प्र 

चव साभेदिक इति हेतुद्यकथनं युक्त मित्यथेः । सिद्धमाहुः । # त- 
स्मारित्यादि # । # तस्मादिति # अनया रीत्या ब्रह्मणः प्रयोजक- 

त्वेन टक्षणादोषाख्षसगौत् । नन्वस्त्वेमन्येषां भगवद्धमत्वं, तथाप 
सहोत्कमस्यैकत्वव्यापकत्वविरुद्धतया तस्य तु तथात्वे न युज्यत 
इति तस्य का गतिरित्यत आहुः । सदेत्रमस्त्विति । तथाच ष्याप- 
कटवाद सम्भवक्षपि राक्तिशक्तिमतोरमेदादस्तोश्षेपणवत् सोऽपि 
भगवद्धम पवत्यथः । एवं बोधनस्य फलमाहुः । # रेह इत्यादि # 
नत्र पूवेिरोधमाङाङने # नन्वित्यादि # । # तत् कथमिति # पू 
वोक्तविरोधेन धमधमि मास्य वक्तुमशक्यत्वात् कथम् । पतत्सपा- 
धानाय हतुं गृहन्ति # अत्र धमत्यादि क तथाच यदि पृथकत्वनिरदे 
शो न स्यावु्रमणं तरिरुद्ेन । भत्र तूमयोः सत्वान्न पूरपराधेरोध 
इत्ययः । उक्तं भ्यार्यातमुपपाद्यन्ति # प्राणा इत्यदि # अन्न वि 

षयव्राक्षये पाठभेद देशमेदाद् बोध्यः । यथा बृष्हन्नारयशोपनिष्रहि : 
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तिपाश्च धमममात्रसनिराकरणाय ज्ञानश्चक्तिमन्तं भगवन्त निदि- 
शति, न हि पर्गातन्पपियारभ्य, मन्तारं बिद्ादितन्तेन । तदः 

नु ज्ञानक्रियाशक्तयोविपयभूतभ्रूनमात्रारूपजगतो भगवद्मेद् 
प्रतिपादयन्, स एष प्रह्ात्माऽऽनन्दाऽजरोऽग्रृत ईत्युपसहरति 
ब्रह्मधर्मेः । अतः क्रियाङ्गानतिषयरूपो भगवानेतेति प्रतिपाद्य, 
ल तावन्मात्र, तनाऽप्यधिकर शत्येकोपासनेवर विहिता । तस्माल- 

७ \ क 

उजीवरूपलतात् स्ास्मकं ब्रह्मतेति महाव।क्पाथः सिद्धः ॥३०॥ 

इति भ्रीवेदव्यासमततरतिश्रीवह्भाचायविरचिने ब्रह्मपुत्रा- 
ऽणुभाष्य प्रथमस्याध्यायस्य भ्रथमः पादः ॥ १॥१॥ 

~~~ "~~ ~ ---~ ~ -~---- ~ १) 

०, [| भ्य क ५ ०. त्रैलङ्कद्रविडपाठमेदात् । यथा चेतद्वाणमवशभ्येति प्रश्नोपनिषद के 
त्विमं शरीरं परिश्रयति पठन्तीति पाठान्तरं शङुःरा चर्थैरपन्यस्तम् । 
तथाशत्रवोद्दृहमिल्यत्रादृदुवुहारेति पठितम् । तद्त्, शा्कुरानन्द रन- 

रीकायामप्ययमेव पाठ इति । अन्न क्रयाकक्तययुप्राहकः प्राण इनि, 
क्ञानङाक्तयनुग्राहकश्च चतन इति तवुमयवाचकयोः प्राणप्रक्षात्मङा- 
व्दयोरिष् सामानाधिकरण्यात् तवुमयवनेकेो निर्दिष्टः । ततस्ते मा- 
मायुरमृनमिव्युपास्लस्यनेन तस्योपासनं विधाय तस्य फलं चोकल्छ, 
तदनु, तद्धैक आहुरित्यारभ्यास्ित्वे व प्राणानां निःभयसमिल्यन्नेन 
क्रियाश्यक्तिपरदसा । जीवति वागपेत इत्यारभ्य प्राण पव प्रक्ञा^्यदं 

दारीरं परिग्रह्योत्थापयतीत्यन्तेन ज्ञनशाक्तप्रहसा । ततप्तस्य।त्था- 

पासनां विधाय प्राणे सवौतिमुक्षत्वा यो वेप्राणःसाप्रह्ञा,यावा 
प्रहा सप्राण शत्युपसतहतेत्येतदन्ता उमभयप्रचेमा । तद्म्रिमसनद्भं 

तुत्कमणप्रवेदा$या पुनस्तयोरेत्र प्रदीसा। साच तस्मन् पठे, सह 
हयव्रासिमिस्नित्युपक्रम्य सुषुप्त्यादिषु सर्वेन्द्रियाणां प्रणाधीनत्वसु 

कृता ततः प्राणस्य प्रज्ञयेक्षयं प्रतिपाद्यापसंहृता । प्रस्द्धिपटे तु, त- 
स्थेवैष इरिरेतद्विक्ञानमित्युपक्षमः । सह शेवास्मिन्निन्युपसहारः। 
वाक्याथैस्तूभयवाप्येक एव "। तस्य प्रयोजनं तु क्रियाशक्तयपेक्षया 
क्ञानशक्तेरन्कषपरतिपादनमतप्तमुर्कम् बक्तुमतावाम् सन्दरभः। तनो- 
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ऽथ खलु प्रज्ञयामित्यादिनात्कपेप्रतिपादनम् । तत्रापि पाठमेदः । प्र. 
मिद्धपाठ, मथ यथास्यै प्रज्ञायै, इन्युपक्रमान्न हि प्रकापेताधीः का- 
चन सिद्धयदित्युपसंहाराते । अथस्त्वेक एव । तदग्रे तु पटोध्पे स- 
मानः । तक्थंस्तु, # धमेमाग्रत्वनिराकरणायेत्यारिना प्रतिपाद्यते । 
तत्र ज्ञानराक्तिमन्नि्हेशो जीौवसाधारण दति जीवं वारपितु,तावा 
एना दोव भूतमात्रा इत्यारक्षय, न ह्यन्यतरनो हप किञ्चन सिद्ध- 
दिश्न्नेन क्रिया्ञानशक्तयोः परस्परसपेक्षतया खविपयभूतरूपातम- 
कञगत्साधकःत्वे प्रतिपाद्य, ततो नो पनत्नानेति तासां प्रायाः स- 
काराद्मेहं प्रतिज्ञायोपपादयति । तच्चथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता ना. 
भावरा थर्पिता पतमेवैना भूतमात्राः प्रजञामात्राखर्पिताः ग्र्ञामाघ्राः 
प्राणेऽपिताः स एष इति । तथाच, यद् यज्ञनकं तत् तदधमध, यद् 
यद्धमंकं तत् तद् तिनामूतमिनि व्यप्त्या भूतमात्रप्रक्ामात्रात्मकस्य 
सवस्य जगतः प्रज्ञा ऽपिनाभावेन तत्र तिकत्वे सिद्धे तस्या अपिख- 
पं निर्णेतुम, भनन्दो ऽजरो मून इति कष्यधर्मरुपसंहरति । अनोऽत्र 
प्रहामकर्ज) वसखकरूपाद् धिकस्य ब्रह्मणः सवौतमकत्वसवोधिकत्वक्षाना- 
यमके पासना विदिना । तस्मात् साध्वसाधुकारकतग्रा प्राप्तस्य 
धेषम्यादिष्ोषस्यापि परिहाराद् ब्रह्म जडजीवालमकनया स्वोपादा- 
तस्वेन सवात्मकमित्यपर महावाक्षयाथेः सिद्धः दइटयथेः। तेनेद मधिकर- 
णे पूर्वोक्तश्य सचस्य निगमनाथेमिति बोधितम् । तथाहि । पूर्वं रा- 
खारम्मे जिह्ञासोक्ता । सा सवेदा कर्तव्या । अन्यथा, अरम्मुखय- 
त्पारिवद्धिनाहाः स्यादिति विषयवकयारभ्मे बोधितम् । ततो जन 
दिसूष्रसिडं सवेकतृरं, समन्वयसुत्रसिद्धं स्ोपादानत्वं चोपपा- 
हितिम् । तत उपसंहारे, रश्चस्यानन्दमयाथिकग्णसिदो ऽथः प्रक्नात्मा- 
नन्द पद्भ्यां सङ ब।धितः। ब्रह्मधम। पदेशेन, लोकपाटस्वादिवो- 
धनेन, प्राणरादाक्तया, स म असेत्युपसहरेण च यथावथं तदम- 
पदेश्ाद्धिकरणाथेः सङ्ुदीनः। तेन तथेति । 

भतरोपासात्रेविष्यादतिपदूं हाङरमास्कराचायभिश्चुभि; स् 
खमतेनेधमेवापत्तिमादाय व्याख्यातम्" 

रामाबुजाचार्यैस्तु प्र चीनवृत्तिकारानुसारेणोणसात्रैविष्यप- 
इमोकवाक्यत्ते हेतुन्तेन व्याख्यातम् । न ह्यत्र जीवमुख्यप्राणन्रह्मणां 

व्राणामुपासनमुच्यते, यन वाक्यं भिद्यत । किन्तु भोश्तुर्जरिषय, 
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धभ गयस्य मुख्पप्राणस्य ध स्वधरमशवेयवं प्रेविध्यादेको पासनै- 
घ विधीयत इति, सम्भवेद्येकवाक्ष्यत्वे वाक्यभेद नेष्यते इत्यभि- 
युक्तोक्तेः पूथैपक्षो म युक्त इति । तेषां चौरः शषोऽप्येवम।ह । 

तश्च वाचस्परातिमिश्चरेवं दूषितम् । पतदालो चनीयम् । कथं 
न वक्ियभद दत । युक्तं समन यजेतेत्वादा सामाददेगरणकद्रा्ठया- 

गविधानमर । तत्तदूगुणविशिष्टस्यापूतरस्य क्मेण।ऽप्राप्तस्य विधि- 
धयत्वत् । दृह तु सिद्धरूपं ब्रह्मन विधविष्रयो मवितुमदैति। 
अभावाथेत्वत् । भावाथस्य विधिविषयत्वनियम।त् । वाक्या- 
न्तरेभ्यश्च ब्रह्मावगतः प्राप्तत्वात्तद्नृद्यप्रात्तोपासतामावाये। विधयस्त- 
स्य भद्दिष्यद्रत्तिलक्षणो वाक्यभेदो ऽतिस्फुट इति भाष्यषत। नो- 
दूघारित इति । 

अत्रेदे बोध्यम् । तथाहि । अन्न हि मामेव विजानीदीत्यारकष्य, 
नीरं वेतीत्यन्ता देन्द्रगणविरिष्टेकोपासना । तदनु, सद्यवाच प्रा- 
णा।ऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमरतामिच्युपास्तरे्यारभ्यवं हि पशयाम 
व्यन्ता द्वितीया प्रणगुणवि। शस्य । तदन्वथ खलु प्रण पल प्रज्ञ 
त्मदं शरीरे परिगृह्योत्थप्रयति तस्मदेतदेवोत्थमुपासीतेयारभ्थ 
सिद्धेदित्यन्ता प्रज्ञागुगविरि्टस्य । तन्न पएृथगपास्तनाङ्गीकरि, मान- 
घ विजानीहि स म अत्मेति विद्यादित्युपक्रमापसंद।रगतस्य वका. 
तोद शस्य विरोध इति तदृभावायेकवाक्रयत्वस्यावददयत्व।वुपासना- 
त्रयपक्षस्त्वसङ्गतः। अथोपक्रमाद्यनुरोधेनावान्तरोपासनावाक्यानां त- 
दनुवादेन प्रकारविधायकत्वमङ्कीटल्यन्द्रवाक्यत्वं चद् ङ्गी क्रियते, 
तदा तन्नाक्तानां भणधमाणां ब्रह्मधमाणां च क।दपनिकलापाच्तः 
¶वाक्तरीलया प्रतदनस्य पुरुषाथासदथति तदुभयं वद्ायात् ब्रह्म 
वाक्यत्वं सिद्धान्तितम् । तथा सति त्रितयपक्षस्य प्रागव निरत्तत्वा- 
द् विध्याड़स्यङकारे विधोदेखवेयथ्वेप्रसङ्गच्च प्रकारत्रयविरिप्ै 
कापासाविधिरेव सिद्धखनीति वाक्रयमेद् स्फुटत्वं कथमिद्येवालो चनी - 
यं, नतु तद्भाव्रसमथेनमालोचर्नयम् । किञ्च । भाप्यदृतापि ब्रह्मण 
पवेतवुपाधिद्धग्रधर्मेण स्वधर्मेण चेकमुपासनं जिवि विषश्चितमिति 
तम्म्तसिद्धमुक्तमतो व्याश्ययविरोधो ऽपीति । 

नन्ववमस्य प्र, चीनपृष्चस्य निवष्टस्वे सिद्धान्तिना कुताश्चे 
गाहत, भाग्या च कुतो व्याख्यातमिति चन्न । जविष्यादिलखस्ा 



२७१ सप्रकार अणुभाष्ये | 

स्यब्टोपपञ्चमीत्वेनपत्तेरार्थिकतया$६याह येत्वाम वेन व्याख्याने दो. 
चाभावात् । सिद्धास्ते तेषां धर्माणां जवीयत्यादिना मानस्थैव भ्रा- 
नितित्वबो धनेन ब्रह्मधमेत्वस्यैव निणीततया प्राचीनप्रतिपन्नतेविध्य- 
स्प्यमभावादिति बुध्यस्व । 

माध्वास्तु, पेतस्योक्तं विश्वा मित्रनद्रसंवादं विषयवाक्यत्वे 
7द्ाहरन्ति । 

इति भ्रीवष्टम।चायच॑रणनखचन्द्रकिरणनिवारितह- 
द् यध्वान्नेन पुरुषोत्तमेन कृते माष्यप्रकारो प्रथ- 

माध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ १॥ 



अथ व्रथमाध्वायस्व 
हितीयः षादः | 

सवैत प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥ 
सपन्वये प्रथमेऽध्याये सर्वेषां वेदान्तानां ब्रह्मणि समन्वयो 

पक्तव्यः । तत्रो द्ीथादयुपास्तनावाक्यानां युरूयवाकेवषु फन्नोप- 
काथङ्कतम् । ब्रह्मवक्वानां पुनर्मिःसन्दिग्ध्ानां क्तमन्वयः 
स्वतः सिद्धः सन्दग्धानि द्विविधानि शन्दतोऽयतश्च | 

सवैर प्रसिखोपदेशात् ॥ अथ द्वितीयपादं व्याचिस्यासषः 
पादानमेककार्यत्वङूणं परस्परसङ्घन्ति कमतियामि्रामन्तरङ्सं 
ख सङ्करित प्रतिपादयितुं ऽ्वाख्येयाघ्यायाथेकथनपवं पथपष्दन्लि- 
खः स एवाथः सद्ुपेण बक्तर्यो ऽम्यथा मन्द मतीनां एर्मक्तानब्रजार- 
णेन वक्ष्यमाणार्ये सन्देहः स्यादिल्यतस्तमराहुः । # समन्वये, इत्या- 
भथ, # सन्देह। निब्रारित त्यम्तन # । समन्बये # सबमद्ःम्वसम- 
न्वयप्रातिपाद् कत्वन समन्वयाख्यया प्रसिद्धे प्रथमे $ध्याभे उक्तिः 
समन्वय पएकायप्रतिपाद् शत्वरूपो वक्तव्यः । परपरातिरूपफलस्धना- 
य तत्साधनीभूतन्रह्मज्ञानोपकाराय जावषयं वार्थः । नचानन्तेष्डत- 
न्तशासतेषु वेदेषुपनिषद्धागङ्पाएणां वेदान्तानामण्यनम्तत्वावुक्तरीति- 
कसमन्वशोक्तेरक्ाकवत्वमसंगनेत्वं वा शद्खाम् । अकारविद्रोरेण खबर 
पपत्तेरिल्याशयेनाहूः। #तज्नत्यारि # । षत उग्र सवेसमन्बये, अन्तस्तन्न- 
मधिकरण।दिविषयवाकयभूतानामुद्ीथदयुपासनाबाङ्गपानां मुख्यत्रा- 
क्यु फल सम्बन्धवोधकेषु सवविध्रक।रणतादिप्रतिपादृश्राक्येब्ु 
फलो पक्षाय ङ्कत्वम् । तत्तवुपाखनया तेन तेन रूपेण तशत्फलप्रातो भ- 
ह।माहात्स्यन्नानस्यतमत्वस्फूत्या निरूपाधप्रम्णश्च सिद्धा तस्य सा 
धनस्य भक्तिरूपत्वसिद्धौ विषक्षिनपरप्रासिशूपं फं भव्रतीति तषां 
तदङ्गत्वम् । तथाचानया रीत्याञन्यषामङ्ुक्तनामण्युपासनान्राक्यनां 

प्रयोजतरक्यात् समन्वथः सिद्धयतीति न पूर्वोक्तो दोष स्यथः । प- 
वमन्येष्वपि बोध्य शव्याायेनाहुः । # ब्रह्मतराक्यनामित्याष्े #,। 
पूत प्रतिषाचविषयमदेन सन्दिग्धानि चतुविधान्युकताभ्यत्र तु नेष्डेव 

शब्द्।थमेदेन- संन्दग्धत्वमाहुः । + सन्विग्धानीदलाड + तथाच्च 
२५ 
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तदर्थं चेतद्रिचारितम । ब्रह्मणि भ्य्ारो ऽस्ति कथिते 
बति । भथमसत्र एव व्यत्हारः स्थापितः । पतो वाचो निषेतन्त 
श्ादीनां विरोषेणेदमित्यतया निरूपणानिपेषनपरतम् । एवमेव 
कायतिद्धेः । भ्रभीतानां ब्रहमवास्यानां चनुरलक्षण्या ब्रह्मपरतर 
तिद्ध श्रवणं सिद्धति। श्रुतस्य कालान्तरेऽप्पसम्भावनाविपरी- 
तमावनानिवृ्यर्थ एवाद्यतानामङ्गानामनपेक्षितानामुद्रषिनान१ 
वापयेक्ितानामावपिन तस्येवाथस्य निद्धोरणे मननं भवति । 

धाक्ष्यकिचरेणानुक्तानामपि समन्वयसिद्धिरियथः । पवमध्यायार्थ- 
स्य सवो पयोगित्वमुक्रत्वा पादयि वक्तुं तत्रल्याधिकरणानां श्रयो - 
जनमे च वदन्तः पूत प्रथमस्याहुः । # तदृथमिष्यादि #, # कृत्ति. 
घदि्यन्तेन # । # तदथेमिति# समन्वथार्थम् । शविचारितमिति # 
दृक्ष्यधिकरणे विचारितम् । दक्षत्वथिकरणं चतु, तत्र विचारि. 
तशव कथं प्रथमाथत्वमित्यत आहुः । # तत्र प्रथेत्याडि # । # खा- 
पित इति # प्रमाणरष्चणंप्रभूतिभिः स्वरूपाद्वाचन्तनस्यैव विचार. 
पदाथ॑स्वात तत्मतिशयेव यापितः । तथाच विचारस्य चतुथे सच्चे. 
ऽपि खापनस्य प्रथमे इतत्वात् प्रथमाथत्वमित्यर्थः | ननु सस्यं श्- 
विस्तथापि शुल्न्तरविशेषान्नादरणीय इति शङ्कायां तत्परिह।रर- 
कारमाहुः। # यनो वाच हस्यादि # अस्याः श्ुतेरेषन्तात्पयकत्वे 
गमकमाहुः । #षवमेव कयेसिद्धरिति # कां भवणादिफं, तत्सि- 
दे रिल्यथः । नन्वेव वाङ्निश्ततिश्चुतिसङ्ोचने किं मानमिलयाकाङ्- 
यामेतदे व विभजन्ते #अधीत्तानामिलयादि # । जालावारे वषटम्य हत्या- 
दिशुतावारद शोनसाधनत्वेन भ्रवणादिबयमुक्तम्। तज्ञात्मा परब्रह्म बे. 
तितस्य वागाध्चविषयतवे प्रमाणलक्षणादिससगाभावेन भौतानां पद्- 
वाक्यादीनां ब्र्षावाचक्तया तद्वाचकपदादिङाक्तितात्पर्याषधारण- 
रुपस्य ्रवणस्याक्म्मवाद् । तद भाव च, तवुपज्ीवकस्य, तस्येव 
भयं धिवुषोऽमन्वानस्येल्यनेनावश्यकतया भा।वितस्व मननस्य तदुए- 
जीवकर्य निदिध्यासनस्य चासम्भवान्न ज्ञानस्यापि सिखिर्मोक्षस्िद्धि- 

श्रातो मोक्षस्ाधनबोधकशुतितरयध्येपरिहारायानिर्कशतिषिसेधप- 
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ततोऽप्येवें ध्यानादिसमाध्यन्तर्परनिरिष्यासनरूपं मनति 
स्वेतो निनरृ्तव्यापारे सययुपरन्भनिजघुखानुभवरूपं ब्रह्म । 
इदमेव ब्रह्मना नमिति । भ्रतललादशस्पातुमवेकतरेयत्ाधुक्तमवि 
सृयत्वम् । प्राकभोजनतृक्चिवत् । 

अतः श्रवशाङ्गमीमांप्तायां माहत्म्यज्ञनफलाय भगव- 
दक्यानापन्यपरतेऽन्यवाश्यानां च भगव्रत्परते दिज्यपर्मादि- 
ज्यधैन्ययासेन देपरील्यं फ़लमापयेत। तदर्थं दिव्यधर्मनिद्धरो 

हरेदाराय च ब्रह्मणः श्व्यात्मकतरागादिविषयत्वा।ङ्ीकार आधश्यकः। 
नचेवमुपगमे उक्तश्चुती सङ्ोचापत्तिः। विरेषणेदमित्थतया निङूष- 
वितुमराकयस्याञ्ु मवैकवेद्तयः वागादिनिद्र्तिमवनेन सङ्ोचामा- 
चात् । नचै वमनु भधकवेधत्वे मनो धिषयस्य सम्मवान्मनसा सहेत्यस्य 
त्रिरोधः। लोके मनसा शायमानानामपि फलतण्डुलादिपाकनानावि- 
धाश्च मोजनतजजन्यतृप्तीनामिदमित्थतायां अविषयत्वस्य स्ैजनीन- 
स्वेनाज्नापि तथात्वस्य युक्ततया मनसो निदत्त्विरोधलेशस्यास्यभ।- 
वाद्ित्यतस्तथोच्यत इत्यथः । स्ये तु वास्तवेन यक्किञ्चिद्रुषेण ये- 
नकनाचत् प्रकारेख निरूपणा $पीदमित्थतया निरूपणस्य सम्भवात् 
तद्ध।रणाय विशेषणेति पदं शोच्यम् । तथा पूत्रस्थितान्यङ्गानि ब्रह्म 
वाक्यस्यानि कोध्यानि । उद्पस्तु प्ररुततपरत्वेन प्रतीयमानस्यान्यष- 
रत्वापादनम् 1 आषापस्त्वन्यपरत्वेन प्रतीयमानस्य प्रज 
तपर्त्वा पादनम् । # ततो ऽप्येषमिति # । मननानन्तरमभ्यासेन .ने- 
रज तदार्ध्ये धा । + निदिष्यासनरूपमिति # । अव्र ज्ञानमिति 
दषः । ङपपद्रहितः पाठो वा। #मनसीचयादिना तु दरषटवयपदोक्तस्य 
आनस्य स्परूपकथनम।+दमिति + ब्रह्मरव मावजन्यम । भयुक्तमितिकै 
भयु भवस्य प्रादुभावापक्षत्वात् प्रावुभावस्य च वरशाधीनत्वात् प्रम 

णवलस्य कण्ठेन तस्याकिथित्करतवादयुक्तम् । तथाचेनरसवेभयुस- 
न्धाय जिह सासुश्रप्रणयनाद् ध्यवहारस्थापनं प्रथमाधिकस्णा्यं र. 
ह्थः। अतः परं द्विवीयाधिकरणाथमाहुः । #अत द्यादि, कैती्य- 
न्तम् । # अतं इति # | ब्रह्मणि व्यवहारस्थापमेन वण विषयत्वसिं- 
दधौ तत्स्वक्पादिविचारस्यावश्यकत्बात् । # वैपरीत्यमिति # । वि 



२.७६ प्रकारे भणुषाष्ये | 

द्विती यापिद्धरणे विचारितः । वेदा एव वाचका, प्रलोकिकमेव 
केति । ततः पृण लोकिकसाय विषिनिेषट्ुलनाधिकृरण- 
यप् । समन्वयेक्षतिरूषम् । तदतु प्रथमे पाद शान्दसन्बहा नि. 

वारितो निश्चिता । तत्रापि प्रथम प्रलययसन्वहां निवारितो 

रेन । प्रतिषम्बन्धोऽप्यधिकरणतयेण । पुनरन्तिपपभिकर- 

शे संश्वुषवारणाय। 

एवं प्रथमे पदे शन्दषन्देदो निवारितः । 

सोत प्य) 

परीतमावङूपम्। अपरप्राततिङूपमिति यावत् । # विचारित दति #! 

हेतोः साध्यस्य च कथनमुश्येन निर्णीतः । तस्थैवाकारो वेदा प्वे- 

ह्यादिनोच्यते । अग्रिमार्थ॑माहुः । भतत इत्यादि # । पूणोलोकिका- 

चेति # । असिन्ननिमित्तोपादानङूपताबोधनेन तथात्वाय । # विधि- 

निेधभुखेनेति # । समन्वयेन हेतुना पूोलोकिकःषस्य विधिमुखेन 
क्था पनम । अभ्यवहायेत्वस्य प्रधानस्य सगुणस्य च निरासेन त- 

त्स्थापनान्निषेधमुखत्वं बोध्यम् । नच पूते जिहासालक्षणविचाराणां 

कतष्यताय।सिसूष्या उक्तत्वदशरक्षत्याधकरणस्य कुतो निवे इति 
दाद । तरिसुध्युक्तप्रमेयप्र पञचनायमव सवस्य शासस्योगदेशेन त- 
लटयोजनाय तस्य तस्याधिकरणस्य सद्कहेऽप्यदोषादिति । भान- 

म्डमयाधिकरणप्रयोजनमाहुः । # तद्न्वित्यादि # । प्रङृतिसम्बन्ध 

इत्यत्र श्रकृतौ सम्बन्धो यस्य सन्देहस्य स तथेति भ्यधिकरणष्दो 
बहुव्रीहिः । सन्देह इति पाठो वा । पवं नषाधिकरणीभ्रयोजननुक्ता 
इरामस्याहुः । # पुनरित्याहि # । संन्छेपक्ारणायति # । 

परब्रक्षणंश्िदसित्सन्तेपकारणाय । ब्रह्मवाद केवलस्येव तादश 
त्वेन बिदचिच्छरीरापेक्षारादिष्य दिति । सिडमाहुः । # एवमि्या- 
हि # षडधिकरण्या निवारितः । शथाचेतावतेव सान सन्देहनिद्शेः 

कायेसिदधेश्च सम्भवार्न्युनाधकाधिकरणाङ्गीशारो न युक्त इत्यथः । 
शञ्ु केखितरे कदे शनो, यतो वाच श्यस्य यावच्छब्दमनसगोचरतवनि- 

वेधनपरत्वमाशाय भोतम्यादिवाक्यबेयध्यपरिदाराय ब्रह्मणि सयुः 
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ये पुनः इचित् परगुणनि्युणमेदं मतिपादयन्ति, ते स्वयमेव 
स्वस्य ब्रह्मजिङ्गसानधिक।रं बोधयन्ति । ब्रह्मवाद साङ्कया- 

क (क न € 

नामिव गुणानामनङ्ीकारात् । भोतिकगुणानामसम्बन्याये- 
मेव हध्यायारस्मः । अन्यथा स्वस्यापि तत्कारणलेन ततम्ब- 
स्थस्य बिध्मानलादन्यनिराकरणेन तसतिपाद्कलनेद्।रका- 
पिकरणानां तेयच्यमेव | 

भ्रथेसन्देहनिराकरणार्थ द्वितीयाच्यारम्भः । तत्रार्थो द्रिनि- 
धो जीवजडात्मकः प्रसकसमुदायाभ्पां त्रि्रिधः । तन्न पथमं 

ज भ % ¢ ० 

जीतरपुरःसरेण पन्दहय नितव्रायन्ते | 

णनिगणमेदं प्रतिपादयन्ति । ततश्च निगुणं ब्रह्मो क्तश्चनिरथाद् बोध. 
यति । धानव्यादिश्रुनयस्तु शद्दात् सगां बाधयन्नीव्यवमपे ब्रह्म- 
ण उ्यवहार।सद्धः पूवाक्तरीत्या जिज्ञासासूव्रयाकतश्रुतेशथकथनं 
न युक्तमित्थाशङ्कायां तन्मतमनूद्य दूष्रयन्ति। # ये पुनरिष्यादि # 
कथं वोधयन्तीस्यत आहुः । ## ब्रह्मवाद इत्याहि # । # गुणानाभमि- 
ति # नित्यभिन्ञानाम्। ननु, प्रधानक्षत्रहपतिगणेश हत्य।दिथातिषु 
गुणाङ्खीकारात् कथमनङ्खक।रावगम इत्यन आहुः । # भोतिकेल्या- 
हि # भौतिका भूनोत्पदकत्वन तत्सम्बन्धिनः । तथाच, प्रधाने 
दिभ्विताश्वतरश्चुती गणां सिख अन्नं रे $प्युपनिषद।रम्मे, भूतानि 
योनिः पुरुष इति चिन्त्यमिल्यत्र यानिपदोक्तनित्यमिन्नगणानङ्गीकार- 
बोधनावु्तथुत। ब्रह्मवादसिद्धा भगवदुत्पन्ना पत्र ते बोध्याः । अत- 
वतद् भिप्रतामा म।याकादसिद्धानां गणानामस्तम्बन्धाथमेव।ध्याय।र- 
उमा सा धतिव्यवखा असङ्कतेव्वतस्तयेत्यथेः । ननु कथमेवमव्रग- 
वत एतद्थमेवाध्यायारम्म इति, तन्राहुः । # अन्ययेत्यादि #। 

क तसत्कारणस्वेनेति # तत्कारणकत्वेन । तथाचयातो ऽवगभ्यत इत्य- 
धः । पतं प्रासङ्धिकं निराह प्रस्तुतमाहः । # अर्येत्वादि # कोः 
सन्देहजनकः, कथं ख तज्निराकरणमित्यपेक्षायामाहुः । # तत्रायं 
श्यादि+# । दितीयपादाथैमाहुः । # तत्र व्रथममित्यादि # । # जी- 
वपुर ःसरेणेति # प्रथमाशिकरणो, अनुपपत्तेस्तु न शारीर इति पूज 



१.७८ सष्रकाश्रे अणुभाष्ये। 

इदमाम्नायते । सरव स लिदं ब्रह्म तलटानिति, शान्त उ- 
पासीत । श्रथ खलु क्रतुमयः पुरूषो यथा क्रतुराष्योके पुर- 
पा भवति तथेतः परे भति । प क्रतुं कुत मनोमयः प्रा 
भशरीर इत्यादि । तत्र बाक्षयोपक्रम मम खरिनदं ब्रह्मति सर्व- 
स्य ब्रह्मत प्रलिङ्गाय, तज्जलानिति सर्वविशेषं हितुतवेनाश्ला 
त्षेनोपासनसुक्तम् । 

जीवस्यैव निराकरणाज्जीवपुरःसरेण विचारेणेत्यथः । पवमभ्रिमपादै- 
ऽपि, नानुमानमतन्छददारि तिषुत्रप्रणयनाज्ञडपुरःसरत्वम् । पतं ब- 
तु्थश्प्युमयपुरःसरत्वमानुमानिकसुत्रविवरणादवगन्तव्यम् । तथाच 
त्रिभिः पादोक्षविधाथसन्देषहो निवार्येन इत्यर्थः । पवज्च पादा 
नमिककायेकत्वे$पि क्रमनियामिका4त्राव्रसरश्पा सङ्कतिरिति बो- 
धितम्। 

अम्ये तु प्रथमपादे स्प््रह्मलिङ्कान्याङाशादिवाकष्यानि नि- 
गातिानि । द्वितीयतृतीययोस्तवस्पषब्रह्मलिङ्ानि निर्णीवन्त शाहः । 
तन्मते क्रमनियामकं न स्पष्टम् । 

पवर पाद् सङ्कति निरूप्य प्रथमापिकरणं व्याख्यातुं षिषयवा- 
कयोपन्यासमुखनाषतारयन्ति । # इद मान्नायत दद्यादि # छन्दोग्ये 
पञ्चमप्रपाठके उच्यते । भवार पदन, भाङपः क्षल्यसङकटप आका 
तराता सेक सवकामः सवेगन्धः सवरसः स्वमिव मभ्यातो$- 
घाक्यनागूर एष म आ माऽन्तहृदयेऽणीयान् ब्रीहिवत्यादिनाऽणीय- 
रूवगुणयिशिष्टस्य, तत, पष म अ्माऽन्तहेगये ज्यायान् पृथिभ्या 
इस्यादविना स पव ज्यायसवगुणविरिष्ट इत्युक्ता पुनः सवैकभस्ा- 
दिषिधिष्टस्य, नत, पतद् ब्रहमेतमितः वरेव्यामसम्मवितास्मीनि, यस्थ 
स्यादा न विचिकिरसाक्तीत्येताषतश्च बोधकः दा रिडत्यषिदधास्यो 
ग्रन्थः परापरहयते। भत्र संशयादिकं बोधयितुमेतद् व्याकरिष्यन्तोऽत्र 
वाक्ष्यदथस्य परतीयमानत्वादादो पूर्व व्याकुर्वन्ति #तत्रवाकयेत्यादि# 
# तज्जलानिति # तस्माद् ब्रह्मणो ज।यत दति जं, रीय॑त इति ठभ, 



१ अध्ययि २ पादः। २७९ 

नचायं धमविधिः । वाकयर्ये लक्षणाप्रभङ्गाव् । कारण- 

त्वेन सामान्यत एव्र सिद्धता । अतः सपजगनो ब्रहमस्वनो- 

पापतनमुक्तप । इदमेव पुराणादिषु विराटूतेनापासनम् । भन; 

परमग्रिमवाकप।ये सन्देहः । करतुं कुगीतेति । करतुधर्मो यन्न इति 
यावत् । [ 

तस्य स्वरूपं मनोपयः प्राणशरीर इति । 

अनिवील्यन् । ब्रह्मसम्बन्परेनोत्प्तिलयखितिकमित्ययकं तज्जलानिति 
सर्ैविराषरणमुपासनादेतुस्वेन।कत्वा स्वस्य ब्रह्मत्वेनोपासनमुक्तमि- 
त्यथः । ननु यथा$न्र तज्जलानिति सवरैविशेषणं, तथा शान्त इव्युष- 
सकविद्राप्रणम, दतिश्च हनौ । तथा सत्यत्र जगन उक्तरूपत्वात् स- 
त्र रागद्धेषरहितो भूत्वा वक्ष्यमाणोपासनं कुथोदिति रामविधिम- 
की ङृल्य,म्रे मनोमयत्वादिधमेवेशिष्ट्कथनात् तन्न ओवोपासनमेव 
विधीयत इति पूथैपक्षमुन्थापयन्ति । तत् कुतो नद्वियत ह्याशया 
हूः । # नचायमिष्यादि # । शमविधिमुपगच्छना, शान्त उपासीतल- 
स्य शमपू्कोपासनाविधानरूपे वाक्यार्थे इहते, उक्तोपासनायै 
कामं सम्पादयेदिति वचनन्यक्तेः पदद्धयेऽपि लक्षणापस्या वाक्यां 
सक्षणाप्रसङ्कत् । वक्ष्यमाणोपासनाया जीवात्मविषवन्वाङ्खीकारे च, 
शान्तो दन्ति श््याव्मदशनवाकयादस्यामप्यातमददोनसामन्येन दाम. 
स्यावापसिद्धत्वाच्च विधिवेयथ्यांपातः । क्रतुकरणस्याप्र वस्यप्ना- 
णत्वेन तदनुवादाङ्खीकारोऽप्यसङ्गत हति चकाराथः। तथाच नेवं 
पू्ैपक्च उचित इयथः । तस्मादयमुपास्तनान्तरचिधिरेषेत्याहुः । # 
अत इत्यादे # पनवुपष्टम्भायोपवृंदणामाहुः। # व्मित्यादि # त- 

षछोपासनं प्रकारभेदेन, पातालमेतस्य हि पादमुलमिस्यादिनाकमत- 
स्तदुपासनान्तरोपगम पव युक्त त्यथः । पतद्धिखारपरयोजनमग्न 
स्फुरिभ्यति । प्रस्तुतमाहुः । 1 अनः परमित्याहि # कथं सन्देह इ 

त्याकाद्भायां तं बोधयितुं व्याकूवेन्ति । #क्रतुरिष्यादि मनु दष्यदे 

घते यज्ञस्य सखरूपभूने । ते चात्रायुक्ते इति कथे यज्ृत्वाव गतिरित्यत 
आदुः । # तदत्याह # तथाच द्रव्यारिरदितोऽप हानयड इत्वथः। 



२८० सपरकाश्च अणुपाष्पे। 

उपामनापरकरणत्वाहुपा सनेवेषा । तत्र मनोमय इति भमा." 
शभूतो बेद उक्तः । प्राणशरीर इति कायकागणपोरमेदापवा- 
रः । भ्रगरे सयपङ्रपादधमवचनात किमयं विह्ठानमयो जीग्र 
ब्रहमस्वनो पप्य, उत ब्रह्मवान्तर्यामी, यः पुराणेषु सूष्म 
एक्तः। 

ननु य भूयाश्सो यहक्रतव त्याहुरियादावङ्कापाङ्गसदितदवि- 
स्त्यागरूपक्रियायाः क्रतुत्वेन प्रासद्धरवाग्मानसस्यास्य कथं कतुत््र- 
मित्यत आहुः । # उपासनेष्याषि # तथाच्च प्रकरणवरदूहिमना- 
इत्य क्रियनेऽपौ कतुरिति योगं चाद्ायोपासनाद्धिय्त हत्यस्यस्तथा 
स्वमित्यथ्ः । तर्हि कोऽत्र विषय ¶त्यतत्तं प्रकटयन्ति # तत्र मनोम- 
य शृत्वा # वेदस्य मनोमयस्वं तु स एष जवो विबरश्रसुतिः भा 

णेन घोषण गुहां प्रविष्टः । ममोमयं सुक्ष्ममुरेत्यरूपं मानना स्व्ररो वण 
इति श्यविष्ठ शस्येकाद् शस्कन्धीय मगवद्वाकयसन्दूर्मे स्पष्टम् + का- 

कारणयोरिति # वेदप्राणयोः । नन्वेवमत्र वेदरूपष्य विषयस्य स्फु- 
रत्वेन कथं वाक्यार्थे सन्देह उच्यत त्यत महुः । भगग्र इत्यादि # 
आदिपदेन, दष म आत्मेरयादेर्वेदम्यात्रतकस्य जीवसङ्कादकश्य घमे- 
श्य सङ्खहः। # अयं विहठानम्रयो जीव इति # वेगूषोधितस्वान्मनोमयः 
ग्राणद्वारीरो, मारूपत्वेन विक्षानमयो जीवः प्राणधारणप्रयलान् व 

हयत्वेनो पस्यः, स म मत्मति कथनाख्च ? उत सत्यसङ्करपादिपदो- 
कथमेवेपिष्टघाद् ब्रहम षा, यः पुरयोषु केचित् खन्हान्नद्दयाव 

काशे परादेदामातं पुरुषं वसन्तम् ' त्याह सुशो हद यान्तवरतित्विनो- 
क इति सन्देह ह्यधः । शह, तन्न मनोमय इत्यादिनोग- 

सनपिषययोधनेनाधिकरणसङ्तिरपि बोध्यते । परपदे अश्मा 
तरिसुत्र ब्रह्मणः करेत्वमुक्ता ठलिङ्खाचथिकरणचतुष्टयनातिभ्पातिप- 

रिरे क्रियमाणेऽन्तिमेननुगमाधिकरणेन जडङविशिष्टे जीषेऽति्या- 

तितिषारणं छृतपर । तदहिमिज्नधिकरणे कतेतवनिषाहकाणां मनो- 

मयत्वादिसर्बकमीम्तानां धमःणां जीये बोधनेन ब्रह्मणि तद माबात् 
-कातैरवासम्भवं-बोधपिश्वा पेपसे माक्षिष्यते । तेनाह्िपः ङ्कतिः । 



१ धष्यि २१द्। २८१ 

तत्र पूर्ववाक्ये जह्य जगतो ब्रह्मत्रनोपासषमस्याक्तसा- 
उजीवध्यापि ब्रहमत्वनोपासनमेव युक्त, न स्वाहत्यद ब्रह्मवास्वं 
भवितुमर्हति । विद्गानं ब्रह्म चद्ररेति शाखान्तरे स्पषत्वाच्च । 
तस्मात् कायक।रणयोरमदाज्जीव एव ब्रह्मलेनोपास्य शत्यं 
भ्रात, उर्पते। 

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशाव् ॥ श्रथ खटिवियादि ब्रह्मवाक्यमेष। 
कुनः । सर्वत्र प्रमिद्धोपदेशाव । इदीतिस्युपदेशो, न तुपाप्तना । 
तत्र परमश्चान्तस्य स्वैस्य जगतो ब्रह्मलेनोपासनया शुद्धान्तः. 
करणस्य सर्थवेदान्नप्रसिद्धव्रह्मो पदेश्च एव युक्तो मननरूपो, न 
तु चत् सिद्धस्य जीवस्पापास्तना। 

पूवैपक्षमाहुः । # तन्र पू्र्याहि # । # आन्यति # । कस्मात् 
प्रबलहतुं चनेति यावत् । तथाच दयोर्लिङ्गस्य सत्वेन तस्था- 
निणोयकर्वावुपक्रमस्यासञ्ज।तविराधरत्वेन बलिष्ठत्वात् तत्र चं जी- 
वस्थैवोक्तत्वात पूत्रघाश्षयमिचारथोऽपि प्रकरणस्येव नियामकनया 
भौ चिद्याच्च नास्य ब्रह्मवाक्यत्दम् । क्षिन्तु शाखान्तरोकतविक्षनमय- 
स्यात्र मारूपत्वन प्रत्यभिज्ञानात् काये संशरीरे जीते करणभूतस्य 
ब्रह्मण उपचारं विधाय सत्वसङुरपादिधमेवत्तया वद् मिमानिदेब- 
ताजीषो का, खजीव पव वोगास्य इयथः । । 

सिद्ध।न्तं वक्तु सूत्रं पठन्ति ॥ सवेत्र प्रसिदोपरेशत् ॥ कथ. 

मयमुपदेश द्याकाङ्ायामाहुः । # तजेत्याहे#। तथाच, सद स्वि 
ति पूवैवाक्य धज्ञगो ब्रहमत्वेनोपाखने, तद्भगश्रत पव विरादृत्वनो- 
पासनम् । तस्य काटपनिकत्वा माववोधनायेवात्र नज्जलानिनि देत्- 
किः । तत्फलं बान्तःकरणश्ुद्धिः। ' स सवेधीदृत्यनुभूनसष म- 

त्मा यथा खश्रजनेश्षितेकः । तं सत्यमानन्दनिधि भजत नान्यन्न ल- 

ज्जच्त आत्मपात' इति वदि्रायकव।कय तथा खिद्धत्वात्। एषं सति 
एर्वोक्तोपा्तमाफलभाजा पुन : कि कयेतिद्यवेक्लायाम, भथ असखि- 

३६ 



१८२ तपक्ते भ्रणुमाष्ये। 

शाखान्तरे खगे भरानन्दमपस्य बक्तव्यत्वासया युक्तम् । 
न विह वथा । तस्मादानन्दरूपपाणकषरीररूपो बाक्पार्थः ॥२॥ 

स्यादिना पुरुषस्य पासनायुरूपफटमाक्वकथनेन विराटर्वेनोपास- 
मायामन्यन्र सङ्गमवषिऽप्यन्ते या मतिः सा गतिरितिन्धयेन, य॑ यं 
चापीति मीतावाक्रयेन चान्ते सवात्मफत्वमेव, न तु परपात्तिरिति ता- 
शा तदथेमुपायान्तरं कतेग्यमिष्याशयेन तमाह । स कतुं कुर्वनि- 
ति। स उक्तोपासनया श्ुडान्तःकरणोऽपि, यथा कतुरिष्युक्तरीध्यो- 
पासनानुरूपमेव फल प्राप्नोतीत्यतो मनोमयेन्युक्तप्रकारेण मननात्म- 
कं क्रतु कुवोतिति सर्वत्र वेदान्ते सवंन्तरत्वेन प्रसिद्धस्य ब्रह्मण एव 
जनने पदे रत्त्वेव भयमितिश्ुष्यन्तरे तस्थावदयकत्वध्रावणाचुक्त इति 
श्ाखान्तरसिद्धा जीवापासना नाङ्गाकतु शक्येत्यथःननु यादे मय्यो 

विकाराधमनादलयाग्र ब्रह्मवाक्षयत्वमङ्खीक्रियते तर्हिं शाखान्तरेऽपि 
तथा वक्तु शक्यत्वाज्ञीवोपसनाया उच्छेद एत्र स्यादित्यत आहुः | 
# शाखान्तर इत्यादि # तथाचेवं वेलक्षण्यसय स्फुरत्ता तवुच्डेद् 
इत्यथः । एषं वक्यं ग्याद्याय सिदधमाहुः । # तस्मादित्यादि # य- 
स्मादेताददास्य मननमेव युक्तम् । त्चानपेक्षिताडोद्वापेनापिक्षिनाङ्ञ- 
धापेन वाक्याथनि्ारणे भवतीत्येतत्पतैवाकयविचारे, एन ईति वै प्र 
जापनिद वानसृजताखप्रमिति मनुप्यानित्यादरिश्रुतिभिजंगज्जनकत्वस्य 
यदे सरे $्यस्य महतो भूतस्य निःश्वसिने यरग्ददो यजुर्वेद इया- 
दिश्या वेद्य ब्रह्मजन्यत्वावधारणे निरद्ुशस्व जगञ्जनकत्वश्य दे 
अभावाद्, यो ब्रह्माण विदधाति पच, हिररयगम पद्यति जायमा- 
नगरिया दि मिदिरण्यगमऽव्यमावादतादशजनकत्वस्योद्धापेन निरङु 

शस्य, यतो वेव्यादिश्वत्युक्तश्य तस्यावापेन च ब्रह्मपदस्य परवाचकत्वे 
निधौ रिते तस्य वाक्यस्य परब्रह्मकपो वाक्यार्थो मलो भवति । तै 
तद्वाकष्यमननेऽपि सत्यसङ्ररेश्यारभ्य यावन्ति विशेषणानि तेषां म- 
भोविकारभूने वेदे हिरण्यगमं जीवान्तरे चासम्मवात् तद्वक्चिषटे म- 
नोमये मन्तभ्ये, मनसवानुद्रषष्यः, स मानसी न भारा जनानां, 
मनसा त विशयुद्धनेखादि ् तिभिष्तादशमनोश्राहयस्वेनं मन-आचुयौ- 
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` विकारोद्'पेन प्राचुयौवादेन चानन्दमयङ्पो मनोमयः, को हेषा- 
स्यात् कः प्राण्यादिति प्राणिदर्वश्रावणाद् व्राणसखङूपविग्रह इवि 
भननाद्नन्वृमयरूपो यः प्राणश्ारीररूपऽन्त्यामी सोऽत्र षाकययं 
इत्यथः । अत्र विषयव्रक्ये, माङूप इति प्रकाशङ्पो क्षानासा । स- 
प्यसङर्प इति, सस्या अवितथा विषरयाऽत्यमिचारिणः सङ्स्पा वि- 
चारा यस्य तादृशः, आकाशातति, व्यापको दुरेयो नीरूपे नीलः 
सव।धारो नामङपनिवांदकः । सर्द कामा निदोंष यस्येति सका- 
मः । पवमत्रेऽपि । सवैमिदं जगद् अभ्यात्तः, अभि अन्तवैदिखमयब् 
गद्ीतो ज्ञातः । अवाकी । उच्यतेऽनयेति वक् । धागेव वाकः । करणे 
खथ । सं यस्य वतेतेऽसं। वाकी । तद्धिश्नोऽवाकी । उपलक्षणमिदम्। 
कोय कुवंश्नपि करणश्न्यः। अप्रणिपादो जवनो प्रहीतेति भुत्यन्त- 
रात् । अनादरः न विद्यत आदरः सभ्धमो यस्य । आप्तक्षामत्वाव्। 
स वानपेञ्चः। अभिसम्मवितास्मीति प्राप्तास्मि । मदति निश्चयः 
पतादशस्तं प्राप्नोतीति शेषः । स्फुटमन्यत् । ननु भवत्वयं विषयवा- 
क्य थेस्तथारि सूत्रे पक्षाजुदेख।त कथं ग्याख्यातोऽर्थः सौ त्रत्येन नि. 
चतु दाक्यः । तदनिथधये वाक्यार्थोऽपि सन्विग्धप्राय पठति चनव. 
म् । हविनीयादि पादानां पूत्रपादोक्ताथव्रिमशरूपत्वात् कारणत्वस्य 
शश्र विमूष्त्वे९प्यन्येषामविमृषएरर्वदिवान्तस्तदमोपदेशाधिकरणसा- 

धितस्यानन्द मयन्तरस्वस्य विम इष्य विवादम् । आन्तं पदेऽन्तं 
तिन एव विचार शेनात । सूत्रशयुपदेशपरेन तद थ॑विचारस्य प्रद्य- 
भिषानात् । विषयवाक्येऽप्येष म आता ऽन्तद्वदय इवि पदात् । अतः 
सूते पक्चानुक्तावपि प्रकफरणत्रलेन तक्निणंयस्य सुमाध्यश्वादिति । यः 
धुनैरंशा चराचरग्रहणारिष्यादौ पक्षोलेलः, स तु तस्यैवा सस्वाविध- 
मेविचाराथं इत्यदोषः। 

रामानुजाचार्यास्तु सुत्रारम्मगवेन सर्वतरेतिपदेनारम्मगनस- 
धे पद् घटिते च।कये वियकाकयत्वेन बोधिते तस्थ चमातरिष्यप्यषसि 
तस्य फलाकाङ्कुपूरणायाभ्रिमसन्द मैस्योपखिष्या सृश्रगनपक्षाका- 
द्ापूरणेनोक्ताथस्य सात्रत्वे सिदे वाक्ष्याथंनिश्वयस्य सुखेन सम्भ- 
वादिति षद्न्ति। 

पञ्च सूत्रगतन्यायखवात्रेवं बोध्या । अथ खरिवस्यादिषा- 
क्यमुप्दे पः । परमश्चान्ताधिकारत्वात् । यदेदं तदेवम् । कं ्रह्मेल्मा- 
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भनु करतुप्यः पुरुष इति यथामङ्कमग्रमरेहफयनष्ठ- 

कान्तरभातिफला्धमन्योपामनेत्र तु युक्ता न तु ब्रहमङ्ानस्ष 

तादशं फनं युक्तमित्याशषद्य परिहरति । 

दिशराङ्यत्रत् । यश्नेवं तत्नवपर्। प्राणं नहिं षागव्येतीत्यारि ्राक्यवत् । 

उपदेशश्च परममदहितानुश्षासनम् । तत इदं वाक्य ब्रहमत्राक््यम । स- 

इवाकयसमरसितसववेदाम्नप्रलिद्धोपरेकान । यदेवं तदेवं, यक्नेवं न- 

नवमिनि । सिखन्तरील्या तु प्रकरणाखमंतत्वेन हतुर्विकराग्णीय 

हनि भवः । 

किञ्च, सूत्रे प्रसिङधण्देन, रेजति तन्निजनीत्यादिवाकपप्र(स- 

दत्वस्थापि स्मारणदिवद्धाक्यगताणीयस्तवञ्यायस्न्वाधारत्वन प्रसि- 

डत्वमपि सङ्खष्यते । अनो वाक्यस्य स्पषटालङ्कत्वमपि बोध्यते । 

तेनात्र पाद् अस्पष्टलिङ्गव्राकयलिन्ताङ्गीकारं प्रतिक्षायैतस्यात्र विषय- 

स्वभापन्यासे।ऽप्ययुक्त शस्य पि सूचितम् ॥ १॥ 

वियक्षितगुणोपपतेश्चेतिसुत्रमवतारयम्ति # नन्वि्यादि #। 

अयम्ः । अत्र हि पूैवाकये ब्रहमोपासनक्षथनेऽप्यथेतिप्रनच्छेदेना- 

न्रे उपासनान्नरभुख्यते । तथा क्रतुमय दत्यारभ्य, तथेनः प्रय मव- 

्ास्यन्तेन लोकान्तरे सङ्कसपानुरूपदेहपरापिरूपं फलमुच्यते । फलं 

दध तास्प्निभये लिङ्गम् । अत्ताद्ध चारे ऽत्रोकतो पा सनाय) ब्रह्मविषरय- 

त्वे न घटने । कलस्य प्राङततया जाघन्यात् । अनो$श्र यथासङ्क- 

लपयग्निमदेहकथनाद्योकाम्तरभाविनाहशदे हप्ाप्त्यये वेश्ाभिभानिदे- 

बलाया वा, क्रतुमय हत्यारिना साधकस्योपक्रान्तत्वात् जीवस्येव 

शोपाक्तना युक्ता | इापि भावनया पेश्चस्छृतो सूपान्तरस्य प्रत्यक्ष 

सित्वेन शुल्ुक्तपरलोकिकरूपान्तरस्य भावनाप्रचयजन्यतायां बा 

पानवतारात् । नयवं सति ब्रह्मोपास्लनायामपि तथा वक्तुं शक्य- 

सवाव कुतस्तस्याग इति श्रद्धाम् । देहस्वस्य प्राङनस्वव्यात्तत्वेन ब्रह्म 

हानस्य ख, तमेव विदिता अतिमृत्युमेति, ब्रह्मविदपराति परमित्व- 

दिषु बर्मासिरूपस्यैव फलस्य धावणेन ब्रहमहाने तादशफलकथनः- 

स्यायुक्तस्वादिति। तस्मादत्र मननोपशाङ्ीकारो न युक्त त्यश्च. 

य परिहरतीति । 
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्िवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 
निव्िता लोकान्तरे तारकरूपा) सा प्रकृतेऽप्युष- 

पद्यते । भगवतस्वरूपलामात् सारूप्यलाभाद्रा । नच न्प तर- 

क्ते यधमप्र।प्युप।यो युक्तः । 
सत्यमङ्कस्पादिदचनं च ब्रह्मवाक्यत्पोपकमिति चका- 

राधः ॥ २॥ । 

सुभरं पटिन्का तत॒ समाधातं ग्याुवरिनि # विवक्षिते्यारि 

{विव्रक्षिता वकतुमिष्टा उपादेयत्वेनामिप्रेता वा या गुणरूपा लोकान्तरे 

तादृशी सङ्ल्पाजुरूपदेहभािः स। ब्रह्मज्ञान पक्े$प्यु पप्ने । शान 

फलबोधिकासु शुतिषु स््युमतिक्रान्नस्य मगवर्स्वरूपस्य ब्राह्मदद- 

स्य परश्रा्िङ्पस्य वा, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव मवनतीति शरुत्या ब्रह्मस्वरूपश्य 
का लामोऽभिग्रेन इति तस्य सङ्कल्पानुरूपताया युक्तत्वादिति । नच 

यथा क्रतुरिव्याद्रिना लोकान्तरभ्राप्यत्वेन सङ्कल्गनुरूपत्वन स्याति 

सक्तेत्थतः, कुः्तित्युपदे शबोधितः कतुरघमस्व प्राङनदेहस्य प्रासटयु. 

पायो युक्तः । परम शाार्नस्य पूर्वोपासनया शुदान्तःकरयास्यादयुडध- 

सङ्स्पायोगात् तद्भावे प्राहतदेहस्वाप्ययोगारिष्यथेः । हेर्वन्तर- 

माहुः । # सत्थेत्यादि # तथाचेवे हेतुदयबाधितःवादस्य जीषवा- 

क्यत्व न शङ्कुतुं शक्षयमिष्यथः । ह 
यत्तु केखिद्पौरुरेययेरे वकतुरणागन्नच्छयथः सस्मवनीष्यत 

खपादेयत्येन फलेन तत्र व्रिवक्षितत्वमुपखयेने। रके तथा दशनात् । 

वेदेऽपि खाक्ष्यतास्पयःतास्पया्ष्यामुपादेयस्वानुपादेयर्वयारवगन्तु श॒- 

कयत्वात् सत्रे विवक्षितपदमौपचरिकमङ्खाकु रन्ति । रन्न रोचि- 

ष्णु । निःवसितश्वुव्यनुरोधेन देहे जी षाजन्यत्वरूपस्यापो रुषेयत्वस्या- 

सयत्वेन सरथा वक्रभावस्यासङ्कनत्वात । शाखया निरव सुने खय- 

मेव वेदकमेर्वाङ्गीकारेण वहतो वयाधानार्च । नच निः श्वसितस्प 

सावैदिकत्वाग् बुदिपू्वकत्वेन वकतुरपगमेऽपीच्छाथासम्मवादृदोष 

इनि वाख्यम्। आनीदवान\ सधय तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञचना- 

साति अनिविरोधेन, तस्साभरदिकःवाङ्गीकारस्येषासङ्गतत्वा त् । परवं 
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ननेतावतापि नैकान्तो ब्रह्मवराक्यलपुपप तेरूमयत्रापि 
तुरगत्वादिस्याशद् परिहरति । 

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 
नच प्राणशदीररूपो जीवो मवति । तिरोहितानन्दत्वेन 

सिदध निःभ्वसितस्यापविदिकषत्वे तवुद्मे दृच्छापूत्रकत्वस्याप्यपर्यव- 
स्ययत्वात् । प्रपञ्चमात्रं भ्रति, वहु स्यामितीच्छाया पव कारणत्वेन 
चेद्।तमकनामप्रपञच प्रत्यपि सस्या अदृण्डवारिनत्वात् । नच शडब- 
सूपमात्रोद्रम पतरेरद्धासम्बन्थो, न तु तस्याथसाहिस्ये ऽपीत्यदोष इति 
धाच्यम् | इंदशधिमाना मानाभावात् 1 नचैवं पौरगेयत्वाङीकारे का- 
णाद।दितील्यापातः । ईबरवाकयत्वेनेव तन्निरासात् । नचैवं दराद्ा- 
थसम्बन्धानित्यत्वप्रसङ्ः । शाद इति चेदित्यरिमिन् सुत्रे तन्निरस- 
प्रकारस्यापि वक्ष्यमाणत्वात् । भतो वेदे घक्तुरिच्छ।सम्बन्धस्य ख- 

स्पेन विवक्षिनत्वदैः सस्वावुपचाराङीकारो न युक्त हति दिक् । 
यते पुनमंनोमयः प्राणशरीर इत्यस्य सगुणविषयत्वम्, मधा- 

णो ह्यमनाः शु श्यस्य निशणब्रह्मविषयत्वमिप्युक्तम । तनतु पूथपा- 
दाथानुवादमाप्य पव दृषितमिव्युपरम्यते ॥ २॥ 

अग्रिमसुबमवतार्यन्ति | # नन्वेतावतस्यादि #। # पताश- 
तेति # सुत्रदयोक्तयोपपरया । # तुटपत्वादिस्यादि# “ आमानं च- 
द्विजानीयाद् मस्तीति पुरुषः । किमिच्छन् कस्य षा हेताः शसरम- 
नुसंज्वरोद्" इत्यादो हेयतया प्रसिदत्वन जीवस्य मन्तन्यत्वोषदेशो, 
लोकान्तरे विषश्षितदेदप्रातिः। न वै कथिन्मे मनसो भूषा गनिरि- 
तिषाक्यात् सत्यसङ्धदप्त्वं, ब्यापकत्वाद्कादात्मकफत्वं, पययेण 
सथखौहेमानिनया वा सवैकमत्वादिकं हिरण्यगभे जीवे ज सङ्कष्डत 
इति तस्य बाधामवेन तुद्यत्वादित्याशड्य परिहरतीष्ययः। 

अनुपपत्तेस्तु म शारीरः ॥ सुत्रं व्याकवेन्ति + नेत्यादि # 
सत्यमश्स्ेवभुपपत्तिनीदयं, तथापि शरीरसम्बन्धी जीवो वाक्यार्थो न 
सम्भवति । कुतः । अनुपपत्तः । प्राय हारीरत्वस्याजुपपचमानत्वात् । 
तत्र हतुः । # तिरोदितेत्याहि # प्राणक्रारीर प्यव छरीरपदमाकार- 
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निराकारत्वाव । अध्यासेन तथाते त्वनुपास्यतमेव । १्यानी- 
मेगोपाप्रकस्यापि तथातरात् । नच पाणादसौकिकसम् । उप- 
देशानयक्यपसङ्गाव् । श्रत ्रानन्दरूपपाणवारी ररूपला भावान्न 
वाक्यार्था जीवः | 

पपकषस्यातरव निदतलाव् वुशब्दः । विङ्गनमये तु प्ा्ना- 
भाप्तविवे्ञेन पपेध्येवोपापतना ॥ ६॥ 

परम् । तथाचात्र हि, मनोमय इत्यत्र यथा विकारार्थोद्ापेन प्राचु- 
योन्मनोमयस्वमुपदेशगो चरस्तथा प्राणदारीर इत्यश्रानन्दरूपश्राणशच- 
िरङ्पत्वम । लोकिकप्राणस्योद्धापात । प्राणस्यानन्द रूपता त्वनुग- 
माधिकरण पव सिद्धा । प्राणमुपक्रम्य, पष प्रजञात्मानन्दो $जरोधयन 
इति तद्धिषयवाक्य श्च वणात् । नच टौकिकप्राणस्योद्यावे किं मान- 
मिति श्यम् । लोकिकस्थ तस्य शरीरताया भ्यास ङत्वनेदानी- 
मुपासकस्यापि प्रणदारीरत्वात् तथोपास्तनो परदेशे आनयैक्षयप्रसङ्ख- 
स्व मानत्वादिति । यतस्तद मावान्न वाक्याथ जीव (त्यथः । तु- 
शब्दं उयाुवेन्ति # प्वेत्यादहि #। ननु कथं पवपक्षस्यात्र निदृत्तिः। 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्मति स्ुत्युक्तस्य विज्ञानस्य, वि्ठाने यद्घ तनुत इति 
धिह्ञानमयानिगमनग्छेकऽपि पत्यमिक्चायमानत्वेनात्र पवव।कषये विरा- 
टर"वेन श्रह्मोपासनवदधिहानमयेभपि विड्ानस्वन ब्रह्मो पास्तनत्वेर्म श- 
क्यवचनतया आनन्दपृव्रमावमात्रस्य ओचोपासनागमकताया यप 
योजकत्वेन तत्रारि तदु पासनानवकाशात् तत्र तदङ्खीकारस्यासङ्ख- 
ततथा परव॑पक्षस्यानु परमादित्यत माहुः । # विह्धानमय इत्यादि # 
तत्र गोणान्तयंग ्रद्ादिधमत्वेन च जवत्वस्य प्राप्तत्वेन मुख्यान्तय- 
स्यानन्द रूपत्वस्य चाप्राप्तत्वेन कि प्राह्यामिति विचारे प्ाप्ताप्राप्तभि- 
बेकेनाप्राप्तारेक्षया प्रा्स्यैव बटिष्ठत्वा्मेस्य भगवति वृत्तिमतो 
ओषस्येवोपासना युक्तेति सुखेन पथेपक्षोपण्मात् तिदतर. 
व्वथैः॥ ३१ ` 
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नतु प्रपठम्पताटशरूपफलामिपायं भविष्यतीति १२िहरति। 

कमेकतव्यपदेशास्च ॥ ४ ॥ 
एतमिनतः प्रेत्यामिसम्मवितास्मीति, यस्य स्यादद्धा न 

विचित्साक्तीति ह स्माह शाण्डिल्य इयग्रे फएलगाक्यम् । एतं 
भाणश्रीरसरूप कमलेन ध्येयलेन प्राप्यलरेन च व्यपदिशति। 
कतृतेन च शारीरं उ्पपदिश्षति । नच भजनीपरूपाकथने ता- 
दशं फलं सिद्धनाीति चकारार्थः। 

अग्रिमसूत्रमव्रतारयन्ति # नन्वित्यादि # यदि तत्र प्रतार 
पततविवेकेन जीवापासन, तहयत्राप्यथ खलु क्रतुमयः पुरुष त्यादिना 
जीषत्वस्येव प्रापत्वाद् ब्रह्मत्वस्य चाप्रा्त्वात्तदिवेकन जीवोपासत्र 
व युक्ता । युक्तस्तुर्पत्वात् । नचानन्दङ्पप्राणशरीरनाक्ति विरोधः। 
तद्वचनं जीवध्राप्त्यताहशरूपफलामिप्रायं भशप्यतील्यविरोधादि- 
व्याशड्ा परिरतीष्यथः। 

कमकतेष्यपदेणार्च ॥ दद् सूत्रं व्याकरुतेन्ति #पतमिष्यादि# 
ससत्थ प्राप्तं जीवत्वम् । परन्तु ध्यानकतृत्वेन, न तु तत्कमेत्वन । पि- 
षयस्तु ध्ययत्वनेधामिप्रेतः । अत्र चास्य क्रतोः का विषय इत्य स्मिक्न- 
शा पव सन्देहात् तद्वि चारे त्वेतमि्यु पसंहारगते फलवाकषये पतपर- 
तिपदेन पूव प्राणश्ारीररूपतयोक्तं ध्येयमेव परामृ्य, अमिसम्मावि- 
तास्भीति षचनेन तमव प्राप्यत्वेन भ्यपदिशति, ध्यानादिकतृस्वेन खं 
शारीरम् । अतः प्रापतापराप्तविवेकन्यायस्यात्राप्रबृन्तिः । किञ्च, फट- 
धिच्चारेऽपि चेतनस्य फलस्य न पुरुषरदोषत्वम । दतनस्थ महत आ- 
शस्यस्य शदिताया वरणीयश्यले दशनात्, फलं पुदषा्त्वािति 
पोबेतन््रन्यायस्य खगादौ चरिताथत्वा दत्र च तद्वेषस्येनाधवृत्तः । 
अत दं ब्रह्म्क्थमेषेव्यथेः । सीश्रस्य चकारस्यार्थमाहुः । # नचे- 
त्याहि # यथा क्रतुरित्यादिना भजमोयप्रा्तम्ययोरैकरूप्यस्योक्तस्बा- 
त॒ तारशारूपस्य।प्र तवे फएखवाक्ष्यस्याबोधकतेव प्रसज्ञ्येत।तत्तदपि 
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भ्रभिकरणसम्पूणेतध्ोतकश्च ॥ ४॥ 

शब्दव्रिशेषात् ॥ ५ ॥ 

हदमाम्नायते। यथा व्रीहितौ यतो वा श्यामाको वा ्यामा- 
कतण्डुलो बेवमयमन्तरार्मन् पुरुषो हिररमय इति । तत्र स- 
यः । हिरण्मयः पुरूषः छि जीव, उत ब्रह्मेति ।उपक्रमबरीयस्स्वे 
जीव, उपपरहारवरीयस्ते ब्रह्मेति । 

ध्र पतस्वने.गचगन्तव्यमिस्येष चक।राय इन्यर्थः । पवञ्चात्र जगवुत्प- 
ल्िकवृस्वनिवौहकाणां सत्थसङ्व्पदिधमोणां ब्रह्मणि साधने तदस- 
ग्मः परिहनः। प्रयोजनान्तरमहुः । # अधिकरगोात्याहि # पततैव 
पवेपक्षस्यो पदान्तत्वात् नथल्यथैः । भस्य स्रेतद्धिकरणमष्टसूत्रमा- 
हुः । तद्प्यतनव दू।षनम् ॥४॥॥ १॥ 

शाब्दविराष्रात् ॥ विषयवाकयोपन्यासमुखनाधिक्रणामवनार- 
यन्ति। # इद्मान्ञायत इत्याद # । इद् वाक्यम् । कचन समानभर- 
कारण वाजिनामस्याहुः । अन्थ तु समानप्रकरणे दत्येवाहः । इवं 
च वाक्यं न वृहदरण्यकस्थम् । तत्र प्रकरणसामान्येऽप्येवं पाठदृक्ै- 
नादिति । किन्तु वाजिक्ाखायामवान्यत्र कं बोध्यम् । भास्कराचा- 
यादिमिस्तथ। कथनात् । तेनाव्र प्रसङ्क'५धिकरणसङ्गतिः । भेन्यन्न 
यक्षानुषन्यासात् कथमधिकरणान्तरत्वाचगतिः । नच समनप्रकर- 
णत्वेनेतवृक्तपक्षस्य स्मारणादिति वाच्यम । तथा सति पृवंशेषत्वा- 
चगस्य।ऽधिक्टरणमेदस्यासङ्क कत्वमित्याण्ड्ायां संशयाकारमाहुः । 
तत्र संशय इत्यदि # । तथाच तन्न मनामयस्वादिविशिष्ठः पक्षोऽत्र 
तु दिरण्मयत्व्रिधिष्ट इति पक्षमेदाद् मेद् त्यथः । नन्वेवं सति पू- 

वपा क्तान्तत्तरर्माधिकरणेनेव गताथतवेनेतसणयनवेयथ्यापात ह- 
स्यत भादः । # उपक्रमेत्यारि # तथच तनापक्रमस्य बलिष्रवसा- 

धनात् संशम्रुनिसयसः । प्रत तु तद् माक्रादेतखणायनमतो न वेयर््यै- 
मिष्यथैः । ननु प्रथमाक्षगततयोपक्रमस्यासज्ज(तधिरोधस्देन बली- 

३७ ` 
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धत्ेकस्यान्यपरतेनेकाथेता सम्भवति दुबरी यस्वमिति सिद्धं 
तन्ते । तत्र षटु्िषपूतनिरूपशार्थ जीवस्येवारागरमातरस्या- 
न्तहदये भीतपादकमिदे वचनं, परतो हिररपयत्मिति, न 
लेताटन्नाभाप्तसमानलतव ब्रह्मणो युक्ूमतो जीदपतिपादकप्रदं 
ब्(क्यमिति पराप्ते, उच्यते । 

शब्द् विशेषाद् । 

यस्स्व्यात्रापि तीर्थाद् वैय््यं कयं नेत आहुः । # यत्रे्यादि # } 
न हि प्रथमावगततामान्र वङीयसत्वे तन्त्रम् । किन्तु यत्रोपक्रमा- 
द विकष्यान्यपरत्वेन वाक्यस्येकाथत्ता सम्मवति, विप्रातपसतिनिरासेन 
वाक्यभेदो न भवति तस्य बलीयस्त्वमिति पृवैतन्त्े सिद्धम् । त- 
कशा।रूवाद् ्राप्युपाकेयमतो $ यस्य बलीयस्त्वं तदुपपादनाय भ्र 
णयनमतो न वेयथ्यंम् । तथाच ततसमानप्रकरणामावेन तत्रास्मर- 
णान्न तन्नास्य प्रणयनम् । प्रृते तु स्मरणेऽपि पक्षमदपलित्य 
पूर्वतर निषेशासम्मवेनाधिक्षरणान्तरत्वाङ्गीकार इत्यथैः । एवमधि- 
करणान्तरत्वं प्रसाध्य पू्वेपक्षमाहुः । # तत्ते्यादि # । जरायुज 
स्वेदजाण्डजे द्विज्जमदन चतुर्विधानि यानि भूतानि जीवदेहाः । 
न हिख्यत सवौ भूतानील्यादौ तथा सिद्धत्वात् । तेषां निरूपणा- 
मर । छन्शोग्ये, ब्रण्येत्र तेषां वीजानीति श्रावणादत्र चतुथस्या- 
धिकश्य कथनथेमाराग्रमात्रष्य जीवस्यान्तहदये वबीह्यादिभिश्चतु- 
मिष्टान्तैरोपाधिकस्य परिमाणस्य प्रतिपादकमिदं वचनमिति दष्टा. 
न्तबरद् व्तीयते । आराग्रश्चुतावद्ु्ठमात्रपरिमाण्य बुदधिगुणेनो- 

कत्वात् । नच हिरण्मयत्वविरोधः । पूवाधिकरणसिद्धेग तत््रतुन्या- 
येनोपासतनायां कतो हिरण्मयत्वमिनि वक्तुं शक्यत्वात् । नच 
तथा ब्रह्मोससनाङ़ीकारे$पि काधकमवेनोपपत्तितौस्याव् संश्रय 
घव पयेवसानं शङ्खम् । तुः शाङ्कानिरासे । तादशो त्रीहियवादि- 
पो य मासो जीवेन स्वात्मह्याशध्यश्यमानं शरीरं तत्समानत्वं 
ब्रह्मणो न युक्तम । निरवधत्वात् । अतः साघकवाधणयुक्तिसलया 
स दायनिरासाज्ञीषप्रतिपादकमेवहं वाक्षपमिति धवे; पक्त शछधैः। 
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हिरण्पपः पुरुषो म जीवस्य फषपमवषि, तत्पापिरेइ फष- 
स्वाह । नाप्यं नियमस्तस्यामेब भतो रय इति । 

शतः शब्देनेव दिथेषस्यो त्वान्न हिरण्मयः पुरुषो अीवः॥६५ 

जप समादधते # हिरयमय दध्यादि # ॥ दिरणमयष्यनेन्दमथर्वं 
तदधमांधिकरणे सिद्धम । भानन्दमयापिक्रणे च तत्पाततेरेव कड- 
त्वमतो जीवस्व फकमपि हिरण्मयो न भवनीति तद्धिसेधाञ्जीव- 
ख^श्यत्वे न अह्ितुं स्क्यमिलययः । नु पृवोधिकरणे तत्रतुन्यः- 
स्प सिद्धत्वात् तथोपासने स्वरूपसारूप्यान्यतरलाभेन भाष्वे- 
ऽप्यङीकाराश्च कथं म तस्य फरत्वमित्यत आहः # नापील्यादि#। 
तरैकतिरीये, अदिलयो वा पष पतन्भण्डलं तपर्तीत्यायनुषाकद्रयमष्ये 
पृ्स्मिनू हिरण्मयं पुरुषं पस्तुत्य, द्वि्ीये चादित्यो वे तेज ओजो 
वलमित्थादिना तद्धिभूतिभूता देवताश्चोक्षत्वा$न्ते वदति । ब्रह्मणः 

` सायुज्य सलोकतामप्नेलेतासरमेव देवतना< सायुज्य सार्ि- 
ताः समानलेकतामाप्रोति य प्व बेदेत्युपनिषददेति । वथाच यदि. 
तत्कतुन्यायो नियतः स्याद्धिरण्मयस्य फलत्वं युज्येतापि। न तु तथा। 
नचैतद्धिसोधः शड्धयः । यथा क्रतुरिथन पुरषविशेषणस्याधिकार- 
स्यापि प्रकारांश निवेशे तदभावात् । अन्यथोक्तश्चतिविरोधस्य दु- 
९्परारिहरत्वात् । पव सिद्धे तन्मूर्तौ यानियमे हिरण्मयस्य फल- 
नाया अवि प्रायिकरवेन तद्वसो बुवौर ्युपक्रमस्य पदर्वेयस्पी- 
पादकतयैकाथताविधरश्त्वेन निवेखत्वान्न तदनुरोधादस्य जीद- 
व।क्यत्वमिध्यथः 1 चवं सिद्धान्तममिधाय तस्य सौत्रं प्रकटय- 

न्ति # अत श्स्यादि ## । चाद्दोक्तो विश्चेषः चाब्दविद्ेषल्तस्मात् | 

उक्तरीत्या हिरण्मय धिकारविशेषमादाय तत्र खयानियमस्य 
सूचितत्वात् तयेत्यथः # ‹वञ्ाब्राणुत्वबोधकेरीह्यादिर्ान्तैरन्त- 
.रात्मनि वतैमानस्य जीवाव प्रतीयत इति युक्त्या पबोधिकरणल- 
ङ्तिमाक्िप्योपसंहारवरी परत्वेन तक्िवाये एवात ददीक्रियत तीदं 
एवोधिकरणस्यैव.ेषः ॥ ५॥ 



>९२ सप्रक। ये अरणुभाष्ये । 

नतु हदये विश्रपानलादमिपन्येत जीत पृक्त इति चेन, 
तत्राह । 

स्म॒तेभ ॥ ६॥ 
१३बरः सवभूतानां हदशऽजुन तिष्ठुनीति । ननु पवरेवेदानां 

क्निःग्वासलं तस्य भगवरनो बाक्यं कथं स्परुतिरिति । उच्पत। 

तं सोपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति श्रेः केवलोपनिषरेशं ब्रहम 
अमाणान्तरषेचम् । ततशाजजुनस्य किष्यरूपेगा प्रपन्नम्य पुषटम- 
ततत्वामावाद् मगनद्रस्ये निर्विचिक्रित्सविश्वासाभावाद् रथि. 
तेनैष स्थाप्यलरान्न तादश्चाय तादुशदेषकालगोरुपनिषद्ामत- 
क्तव्यत्वाद् गुरुरूपताटतरूपं निःरवामितवेदोद्रमजनकं स्ता 
तदंमपि स्पृता भगवान् पुरूषो त्तमो वाक्यान्ुक्तवन् स्मति- 
सपाणि । 

स्मृतेश्च ॥ ददं सब्रमवतारयन्ति । # ननु हदय इत्यादि । 
तथाच भुनेः संन्दिग्धस्वे$पि लिङ्कज्ञीववाकयत्वं युक्तमित्यधः । 
# अभिमन्येव जीव इति # अभिमानी जीव प्वेति याजना । रामा- 
चजादयो भगवन्तं भ्रीकृष्णं पुरुषो त्तमत्वेन परब्रह्मत्वेन वदन्तो मी- 
सवाक्यान्यवान्र स्घ्ातित्वेनाद। हरन्त $प्येतत्स्वङ्पं न त्रि चारितवन्त 
इनि तत्स्वरूपं तवुपन्यासादिथयोजनं च निर्णेतु विषयवाकयस्य 
स्पृतित्वं व्युत्पादयन्ति । # ननु सर्वेत्यादि # । # शिष्यङूपेणेति # 
शिक्षणीयरूपेण । िष्यस्तेऽदं शाधि मां त्वं प्रपन्नमिति वाक्ष्यात् । 
# नि्तिच्िकित्सविश्वासाभावादिति # अपरं मरतो जन्मेत्यादिरू- 
पात् संश्यबेधक्वाक्यात् तथेत्यथ: । # राधत्वनेलयाहि #। अग्रिम. 
कायेक।रण्ायं साङ्कारताया भवद्यकतवाद्रथित्वेनेव स्थाप्यतवा- 
न्न ताद्शाय # साहदुःराय । # ताहद्ादेशकालयोरिति शष्वाक्णे देष 
काटे चत्यथः। # गुररूपताहशङ्पमिति # यो वे वरदो प्रहिणो- 
ति तस्या इत्फादिशुत्युक्तं गुरुरूपं यन्मगादाप्रतिपादकङूपम्र । भक्रा- 
अथः । ब्रह्मणा भ पनिषदस्यवात्र प्रिचारप्रत्तादातुपनिषद्वामेव बि- 
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तना ब्रह्मविचारे तान्यप्युदाहय चिन्यन्ते। पुग भगो 
सरधिररेण व्रह्मवेवा निह्प्य स्वकृषादुत क, मगुद्रनममि- 
यादिना पक्तेपरपतती एवाक्तवान् । भ्रगोऽद्रत्रन पूर्वं सतनि- 
णपा उक्ता इसध्यवमेयम् । तथैता ुनविह्ञान।व्, कर्य बच- 
ने तवेति । 

रननीयत्वनास्मिन् विचारे निश्चायनाय र्षः दंतुलनापन्यासम्यायुक्त- 
त्व$पि वेदस्य परोक्षवादृस्वेन सूरिमोहजनकःत्वात्ताद शस्यावि य।$१- 
वधः सा$धिक्ररविरोषरेराकारुधिरीरस। पेक्ष पवन नदभावान्मन्द- 
मय्यमाद्य नवप दणमूनतिदहदापपुराणापन्य'स आत्रश्यकः । लनत्रा- 
पि, चद् ननङद् वद्िर्व चाहम्, इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद- 
दकश्चनेनि वाकयादष्यन्तरवाक्रयापेक्षया भगवद्वाकषयो प्यास पवाव- 
ष्कः । नेषु चौक्तरीत्याऽधिक।(रदे शकानां जाघन्यद् रानेन मवति 
वेयधिकरण्यण्डकति नत्परिहारणोभय्रसामञ्जस्याय वाक्यानां स्वरू 
पमवद्यं विचारणीयम् । तन्न वक्तुरभेदे स््रृतित्वस्यासङ्कनत्वाद् 
चक्तर्येव कश्चिद्तरखमेदो व्रा रुषसदा वा तदृ वक्तव्यः । तच्रान- 
न्नरूपमिति भलया रूप्मेदस्य शीघ्रं बुद्धावारहान्मयोद् प्रतिपादकं 
यदवक्रन्क्चरात्मकं सूपं वेद्। य नत्त.त्पयं च स्मुन्वा तत उत्तमोऽपि 
भगवं स्तादङवाङपान्युक्तवाननः स्मुतिरूपत्वं तेषासुपपन्नमिति । 
धवं स्तररूपं विचार्योपन्यास प्रयोजनमाह: । # तत इत्याहि # । षे. 
न्तायेनिश्चायकत्वात् तद्धिचारो$पि युक्त एत्रति तान्यपि चिन्त्य 

न्त ईत्यथैः । नन्वेकार्थते सामानाधिकरण्पप्रयोजक्रम् । त्विह 
न इश्यते । षदे मुख्यतया कनि क्ञनयोरन्न च तथा भक्ति्रपत्योः 
प्रतिपानूनेनार्थमेद्ादिष्यत आहुः । # पुनरित्याषि # । + तदधिका - 
रेणेनि # मक्तिघटिनेनाधिक्षारेणा । नथाचाधथिकाग्मेवस्य वेदेऽपि 

, सिद्धत्वाद् वेदो ऽपीदमेत उयं तका चिक्षाय निरूपयति । अत 
पव ब्रह्न वाश्येषु सश्चयादिकतुस्वमर्मत्वं चैकस्मिन्नेव प्रकरथे व- 
दति । शरणदं प्रपद्य श्व्यदो प्रपत्ति च धाघयतीति वस्याप्यश्रैव 
तत्पि्ारलामान।चिकरण्यमिति पृर्वोकदोषाभावात् ठदच्चिन्तमप- 
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चकारात् तन्मूनयतनिःखवापोऽषयुच्यदे । भ्यासस्वापि भ- 
मष््ार्नाहलाददोषः ॥ ६ ॥ 

उपक्रप्लीयस्समाशङ्कुथ परिहरति । 

अकौकस्लात् तद्ग्यपदेशाच नेति चेत्न 
निचाय्यतदटिवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 

मतु व्यापकस्येश्रक्य हृदयदशस्थितिरयुक्त ब्रीध्ाविरु- 
पसं च । अतोऽभकमल्यकमोको दृदयस्थानं यस्ष तस्वाद् ब्री- 
हयादितुरयत्वाच्च न परमासा शाक्या इति चेत्र । निवाय्यतरा- 
व् । पूर प्रथमदृषशं परिहरति । दृदये दातुं शक्यत इति तद- 
यतनसेन प्रतिपाद्यते । 

प्यावकष्यकमेवेयथैः । णतस्याथस्य सौत्रत्वायाहुः । # चक्षारादि- 
घ्यादि # । ननु भवत्वन्रवे, तथापि कचित् कचिद् वउ्यास्षचरमैः 
पुराणवाक्यान्यप्युबरादष्य चिन्प्यन्ते । तत्र को हेतुरित्याकाट्वाया- 
माहुः । # व्यासस्यापीलयादि # । बुदधादिवारणाय, # ज्ञानां शतवा- 
दिति # । तथाचोक्तस्मृ्या हदयस्य मगवदाधारःवेन निर्गीतत्वाश्र 
तदृषलेन ब्रह्मवाक्ष्यस्वपयंवष्यानं युञ्यत इत्यथः ॥ ६॥ 

अमेकोकस्वात् तद्वचपदे शाञ्च नेति चेन्न निखाय्यत्वादेषं 
व्यामषस्च ॥ ददं सुव्रमवतारयन्ति # उपक्रमेयादि # असञ्जात 
विरोधत्वेन तथा$$शङ्खवयथंः । सुत्रं व्यकुवैन्त आदङ्कांशं श्यु- 
त्पादथन्ति # नम्विद्यादि # । तथचिश्वरधमेविरु्धप्य जीषधमेस्य 
बोधनात् स्शतिरयोग्यताहोषवुषेति न सा निणयिक्व्यथेः। समा- 
धानां ऽ्यकुवंन्ति # पूवेमित्यादि । # तदिति # हदयम् । तथाच 
वृत्तिछामथानत्वादायतनत्वव्यपदेशः 4 अश्रान्ये द्टत्तमपि षव्- 
म्ति। यथा, सवेटोफपतिरप्ययोभ्यापतिरिति .। कथं इतिराम- 
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निदिध्याप्तनानन्तरं हि साक्तात्कारस्तदन्तःकरण एतेति 

निचाय्यत्म् । भक्तो ठु बहिरपीति विशेषः| द्रितीयं परिहर 
ति । ए व्योमवत् । एवे त्रीह्।दितर्यतया यसातेषादनं चतु- 
किधभरतान्तरसरूयापनाय । यथा चार उपरवाः प्रदेशमाव्रा 
{श तथा तद्धदयाकाे भकटश्य सच्विदानन्दस्वरूपसर्वतःपा- 
णिपाद।न्तस्य तत्स्वरूपमिति । 

पपक्षसिद्धान्तयोश्चकारदरयमेतादश्चवाक्पान्तरे पूर्मपक्षाति- 

श्यामत्वमित्यत आहुः # निदिध्यासनेत्यादि # । # हिरतो । # तद- 
न्तःकरणा इति # जीवान्तःकरणे । तथाच मनसैवानुद्रएभ्य इति- 
अतिस्तत्ैव निचाय्यत्वमिति तस्य प्रदसया लानत्वव्यपदेशोऽतो न 
स्प्रनेरयोग्यतादोषधघटितस्वमित्यथः । ननु यदि हृदयमेव ¶ृत्तिला- 
मश्यानं नतरत् तदा तस्य व्यापकता दुरा । प्रत्यक्चपिक्षया ध- 

स्य वुवैरत्वादिष्यत आहुः । # भक्त त्वित्यादि # तथाच सा- 

धनविरशेवेण बहिरपि निचायनान्न चनब्दस्य नेवस्यमित्यथः। # हितीयं 
परिहरतीति # ननु मास्तु खानविरोधस्तथापि परिमाणव्रिरोधस्तु 
स्यादेचेत्यतो दिवीयं परिभ्राणविरोधकरूपं दूषणे परिदर्तीत्थः । 
उयोमवदिति दएन्व विव्रृण्यन्ति। # यथेद्यादि # । उपरवा भाम 
हविधंने खाता बिरविशेष्राश्चत्वारः । दक्षिणस्य टविर्धानस्याध- 
स्तान् पुरोश्षं चतुर उपरवानन्तरदैदोषु प्रादेशान्तराटान् करो- 
तीति करदे विहिवाः। तैर्बिखेयेथाकाशस्य प्रदेणमान खरूपमभि- 
व्यकतीश्रियते, किमत्र मद्रमित्यादिमन्त्ररभ्वयुयजमानयोः पर 

स्परहस्तग्रहणाय । तथात्र त्रीह्यादितुद्यतया प्रतिपादनं च- 

तर्धिधभूतदयाकाशे प्रकटस्योक्तविधस्य ब्रह्मण पव तत्स्व- 
'इपमिति बोधनाय । तेत्तिरीये, अतः परं नान्यदणीय- 
स« हि परात् परं यन्पहनो महान्तमिव्यकस्यैव नानापरिमाणधा- 
वणात् । तथाच. म परिमाणविरोधोऽपीत्यथः । पवं समाधानां 
व्याहृत्य खक।रप्रवाजनमाहः । # पृवपक्तत्यादे + तथाच्ाचिक्षं 
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द्ान्तयोराथिशपोपपलिसमुच्वयार्थम् । तेन) अत एवं प्राण 
इनिवदायकरणान्तरपपि भ्रू।चेतपिति ॥ 9 ॥ 

पकधिकरणापक्षया वैलक्षण्ये, तत्र॒ या उवपत्तिष्तयारनुक्तयोः स्फो- 
रणा्थमित्य्थः । नन्सूचिनमधमाहुः । # ननव्याहि # तत्रदमुदा- 
हियने । तैत्तिरीये महानार'यणेपनिषचाम्नायते । आदयो वा 

पप्र एतन्मण्डलं तपतिं। तत्र ता चऋुवस्तदचां मगडल\ः सकचा 

लोकोऽथ य पष पएनसिमिन्मण्डनधऽिर् प्यने नानि सामानि स 

साम्नां लोकोऽथ य एष पतस्मिन् मण्डटऽचिनि पुरुषस्तानि यजू रषि 

स यजुषां लोकः सिषा कय्यतर विद्या तपत्ति य एषोनन्नरार्ितय 
हिरण्मयः पुरम हान । अतर संङायः । हिरण्मयः पुरषः कि जीवो 

ब्रह्म वरेति । तदृषीज्ञं तु विधेयत्वानि्हणः। तत्नाद्व्यो वेत्युपक्रम 
अ।दित्यस्य मण्डरतापकरन्मुक्त्वोपसंदार तत्त पक्त्वं त्ररयपामुपस 
हृतम । तेनादिष्यस्नयीशयीरः सिद्धः । शरीरस्य चान्नस्तदूमिम- 

भ्येव युक्तः । मण्डलस्य हद्याचपेश्वया मह्रऽपि परममहत्य।र- 
णवेक्षयाल्पत्वेन तश्र जीवस्येव मानात् । पुरषपदेन पच।क्ता- 

्िगेतयज्ुःपुरुषस्यैव व्यपदशाश्च । नच हिरणमयत्वविरोधः । 
तस्योपासनाफटत्वाय्रनुवादात् । नचान्नोपासनावाध्रकपद्ाभावा- 
ननेषमिति शङ्खम् । भत्रापिक्षितगुणान्तरबोधके, अ।दरत्यो 4 तज 
ख।ज शव्यटयवाहितात्तराचुवाकं, य पवर वदत्युपनहारण तस्या उक्त- 

रवात् । अतो नदं ब्रह्मवाकर्थमिति सुज्ातिनारडुयांशास्तरण सिद्धमत- 
माह । न, विचाय्येत्यादि । यथ हृदये निचाय्य पत्रमादिव्यऽ्पि ॥ 
स यश्च॑यं पुरुषे यश्चासावादिस्य स पक इनि श्रुत्यन्टगत् । नच 
तश्र जीषो वक्तुं शक्यः। तदभ्न, स य पवेविदित्यादिना विदो जी- 
वश्य वद्यादृ मेषेन निर्देशात् । 'अनाचन्तं पर ब्रह्म न देवा नवया 
विदुः । पकत्तदधेव् मग॑क्रानादित्यो ज्योतिषां पतिरति' स्रृनेश्च । ̀ 
प्र ्रय्यामपि, स्व वदा यत् पद्भामनन्तीति शत्या तदथेत्वा- 
हिति । ननु पुरप्त्वन ग्यप्र ह्ाञ्जीवत्पं तस्यति चेसश्राह । व्योभ- 
वदिति । यथोपरवत्रटेषु प्रहि शमात्र्वे घ्योम्नोऽभिग्यज्यते, तथात्र 

~~ ~ 
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सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ॥ ८ ॥ 
बधकम शङ्कधपरिहरति । यदि स््षां हदपे भगबाऽ्जी- 

वबन् तिष्ठेत तदा जीवस्येव तस्यापि घुखदुःखमाक्तात्कारसत- 

त्ाधनदिपरि्रहश्च प्राप्नोतीति चन्न । वकषष्ात् । विशेषस्य 

भावो ेपेष्यं तस्पात् । सवैरूपलपानन्दरूपतं स्क्व विशे- 

षः । तद्धाम ब्रह्मणि वरते, न जीते इनि जीनस्येव भोगो) न 

ब्रह्मण इति । पैशेष्यपदादयम्थः सूचितः । ्रपेक्तित एव भोगो 

नानपेक्षित इति । न तु तस्य भोगामाव एव । भग्मिमाधिक्रर 

शिरोधान्। यथेन्धिवाधिष्ठावदततानाप् । तत्तमस्यादिद्राक्यन 

जीवस्यापि तथासरे तस्यापि तद्रदत् भविष्यति ॥८॥ 

पुरूपं नयेति न दोषः । ततश्चाग्नरादिस्े यः पुरुपो यज्ःपुरषे- 

णाभिम्यज्यते म हिरण्मय दस्येवं विभ्रेयनिर्द शस्य।प्युपपन्न्वात् खं 

ब्रहमैवेलययै इति ॥ ७॥ 
सम्मोगग्रातिरिनि चेन्न वैशेष्यात् ॥ # बाधकमिति # सम्य. 

ग् अभिनिवरेहेन भोगः सम्भागः, सम्यरमोगं। यस्मादिनि वा सम्मा- 

ग; । तयोः प्रािर्जीषत त्पमापःद यतीनि तदश ङ्या परिदरतीव्यथः। 

बहुव्रीहिमङ्गाक्स्याहुः । # तत्साधनादिपरिग्रदश्चति #। # भभ्रिमा- 

यिकरणावर्ादिति # अभ्निमाथिकरणविष्यवाक्येषु भागप्र्तिपा- 

वनात् तदनङ्गीकारे तद्धिसेघाद्ित्य्थः । अपेक्षित प्परेह्यादिनियपे 

दष्टान्तमुखेन मानमाह: । # यथव्यादि #। तथाखानुमानमेव मान- 

मिति मोगपाप्तावपि न जीवतौट्यापत्तिरित्यथेः । नन्वेवं सति जीष- 

स्य कुन उभयसाग दतयत आहुः । #तसछमपतीर्वादि # तथाच ् रूहममा- 

वामातरेन कामकमोदिवशगत्वाद् बन्धद् शायां तथेव्यथः । नधा 

तद्भावावैव साधनानां विधार्नामति माषः। तदे नसासङ्धिकमुकम् । 

अन्यश्च पूथौधिकरयो म्द यवतंमानस्यास्तयी मत्वे निशा. 

यितेऽपि पुनरस्मिन्नधिक्षरणे यथात्वप्रतिपादनं तत्तदा क।रनिश्च।यना- 

शमु । यथा कौण्डुपायिनां सत्रे, मासमन्निहोत्रं जुदोनीचत्राप्रिहो- 

जताद्देन निन्योच्चिद अधमो मतिदिदयस्त । सथा, हिरण्मयः पुष 

३< 
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इति शब्दा$यामम्तस्त्मोधिक्षरणविषयवाक्योक्तहिरण्मयपुरषाका- 
सदिदिश्चाथमिदमधिकरणमिति मम प्रतिभाति । 

यदत्र शैवः, प्रसिद्धोपदेशाधिकरणं दिसुतरमङ्कीरस्य भवि- 
नाभावङूपा देतो पगमेन विरिषटाद्वितवाव् चानुखुर्य, सवै खल्विदं 
ब्रह्मेति वाक्ष्योक्तोपासनायां ब्रह्मणः सवोतमक्श्वोपपादूनाया ऽचवेति- 
रोवाकयान्यहमेकः प्रथममासं वतोमि च भविष्यामि च, नान्यः क- 
शिग्मसो व्यतिरिक्त दयादीन्युष्ाहृलय ब्रह्माहमित्य।दिना विषरूप- 
त्थमात्मनः प्रपञ्चयित्वा विश्वरूपत्वे से$न्तरादन्तर प्राषिशदिदयनु- 

्रवेशमेष हेतुत्वेनाह । तदसङतम् । एको ह वै नारायण आसीन्न 
बह्मा न रेक्रान इति महोपनिषदि खष्टिपरा्षाठे शेशानस्तानिषेधेना- 
ऽश्रर्यासिवतैतिभवतीनां सत्ताथकत्वस्य वक्तुमराक्षयतया, यस्याहं 
हृदयादासं ख दशो विदधातु मे, ततो युद्धमवतेत, नन्द्पलन्यां म~ 
विष्यसीघ्यादिषञ्ञननाथस्यव प्राहयत्वेन प्रतिकल्पं प्रथमोत्पत्तिबोध- 
कतया, नान्यः कथिन्मत्ता व्यतिरिक्त श्व्यस्यापि, नासीद्तेते मि. 
ष्यति चेति पुरुषवि परिणामेन तास्वेव क्रियास्वन्वयस्य युक्तत्वेन स- 
द्वाविनाभावरूपद्रैतबोधकताया वक्तुमशक्यत्वात् । नच, सोऽहं 
निध्यानिल्यो व्यक्ताग्यक्तो ब्रह्माघ्रह्मत्यग्रिमसन्द्भ विश्वरूपत्वस्य 
स्वेरिमन् प्रपञ्चनात् तत्सिद्धिरिति वाच्यम् । महोपनिषवुक्तनिष्रधन 
तिद्ध वस्याब्रह्मत्वे वामदे ववच्छाखदषटय। ब्रह्मदणएश्चा वाहस्पद्प्रयो- 
गाहुदररूपेणाविनामात्रस्याकिद्धेः । नापि, सोऽन्तरादन्तरं प्राविकादि- 
वि प्रवेशोक्तया तत्सिद्धिः शङ्खा । स प्रसिद्धः परमाला अन्तराद् 
स्हरं दहरपुण्डशीकं प्राति शाद तस्तदमेददष्टित्वात् तथव्यधात् । अन्व 
था प्रथमपुरुषादिग्रेयोगरिरोधापत्तरित । किञ्चाविनामावरूपादे- 
तोपगमस्य चिद चिदीश्वरभेदसिद्धि सापेक्षत्वेन, सदेव संम्यदममप्र 
आसीदिति श्रुनिवरिरद्धत्वस्य प्रागेवोपपादितत्वेन तद्ाद्रस्याप्यस- 
दुत वति दिक् । 

, यदष्थनुपपत्तेस्तु न दार इत्यादिकं षटूसूश्रमधिकरणास्तर- 
मङ्कीष्स्य बृहक्नारायणोपनिषरदो मदोपनिषदिति नामान्तरं खाभि- 
धाय, तत्रल्ये “पनि व्रिश्व्यासेश्वरः श्राश्वन शिवमच्युतं नारायणं 
महाक्चयम' इलयादि वाक्ये, कि परमेभ्वरमृत्याा तद्विभूतिनांरायणो 
प्रिशवपतित्वादिलक्षणकतय। प्रतिपाद्यते? क्रि वा परमेश्वरः द्रव १ इति 
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खसण्दिहा सहसखशीत्र देवमित्यारभ्य सहस शीषा दिविचिषटस्वेन नारा- 
यणस्यैवोदिषटतया अभ्यासात्, समुद ऽन्तमिति समुद्रश्षायित्वरूप- 
तलङ्ग तद्वाचकाच्युतह यादि राब्द प्रयोग! नारायण एव विश्व- 
पतित्वादिलक्षणकस्वेन प्रतिपाद्यत ईति पृवेपक्चप्रभिधाय स्िद्धान्व- 
माह | अत्र नारायणान्तयौमी परमेण्वर पव प्रतिपाद्यते । कुतः। 
विष्वपनित्वादीनां परमेहवरधर्माणां पद्ाथौन्तरे नारायणेऽनुपपत्तेः । 
पश्चूनां रनये ब्ृक्षाणां पतये जगतां पतये नम इद्यादिना। शिष पष 
परमेश्वरे निखिलभुवनाधिपव्यमक्षयष्यते । पको खद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुयं ह्म ल्ोकानीशत रश्नीभिरिति रदव्यतिरिक्तस्थय जगद्रीश्व- 
रत्वे निषिद्धयते । विह्वाधिको सद्रो मह्पिरिति विदवाधिकत्वं त- 
स्येव शरूयते । अतो विद्धपतित्वादिखक्षणो नारायणात्मा परमेश्वर 
पतेति । अध्रिमसूत्रे च पद्मकोशप्रतीकाश्चमिद्यादिना नारायणहद- 
यमेवोखयत इश्यङीरुल रिवनारायशयोर्ध्यैयध्यावृमावमाह ॥ शाब्द 
विशेषरसूत्रे च, नारायणपरं प्रक्मति मन्त्र नारायणात् परमिति समा- 
समङ्क ॥ स्मृतेश्चोति सत्रे, "एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगे 
वरो हरिः । दृशेयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम शति गीतावा- 
कयम, (अहं यथाव्रहाराष्यः कृष्योनाङ्िष्टकमेणा । तस्मादिष्टतमः 
कृष्णादन्यो मम न विद्यन' इति मारतीयमश्वत्थामानं भ्रति शिवष- 
ष्वनं च स्मृतित्वनोदाजह्।र । तर्सवेमसङ्तमव । दापरादिखरोक- 
व्य मोहनाय पाद्मवाराह।दिप्रसिदडधस्य, त्वामाराध्य तथा शम्भो प्र 
हीष्यामि वरं सतरष्यादवरदानस्य यथावत्पदेनाव्र बोधनात् ङष्णा- 
शाध्यत्वे ऽपि चिवस्व परब्रह्मत्वासिद्खा, गीतोक्तङूपस्याप्यनुगीतोच्च- 
रमुलङोपाख्याने "ततः स तस्मे प्रीतात्मा दशयामास तद्धपुः {शाः 
भवतं वैष्णवं धीमान् दशे यद्धनञ्जय' रत्यारभ्य, "तदृ इष्टा परमं रूपं 

 विष्णोरवैष्णव्रमदूभुतम् । विस्मये च ययौ विप्रस्तद् दषा रूपमैशषरम्' 
, इति पूवमन्ञुनेनेदानीमुत्तङ्धेन च दष्टस्य रूपस्य वैशम्पायनेन कण्ठत 
, एव वेम्णवत्वप्रतिपादनादुलङ्केनापि, विद्वकमेन्नमल्तेऽस्तु यस्य ते 
क पमीदथमिति निगमनाच्चोपपादनमन्तरेणेव वैष्णवर्वसिद्धयाऽवु- 
-ीतायामपि विष्णोरेवेदवरत्वसिद्धा शेवमतानुपष्टम्मकत्वात् । 
‡भारोयणपरं ब्रहमे्यस्यापि प्रथमाप्रायपाटपतितत्वेन तन्न पञ्चमीस- 
आसनि शकयव जनतय। पदमेव पक्षेऽपि, सपं सङगिति स. 



३०९ पुकारे अणुभाष्पे। 

अत्ता चर।चरग्रहणात् ॥ ९ ॥ 

कठव पयते । यस्य ब्रह्म च क्र चोभे मवत् श्रो 

[1 [= 

त्रेण सोरे घुसम तथा पाठमिद्धा पुरुषसूक्त पव सषश्चशीर्ष- 

(वा दरिविशिष्टरूपेण जगदुपादानतायाः भूयमाशातया च, नारायणपरं 

्रह्यत्यनेन।पि काढदविष्ठोषेण नदृनुपषएटम्मत् । सहस शीष देव मव्य. 

नुवाके कमेत्वबोध्रकद्विनीयाया नाराग्रण पवाभयासान्नारायणापरं 

्रह्मेखयादिप्रथमान्तपरायपाटपतितख, नारायणपरो ध्यानेरयस्य, ध्यानं 

नारायणः पर शस्येतत्लममिष्याहृतस्य वस्तुपरच्छंदनिष्रतकनायाः 

स्फुटरवाच्च सस्य करत्वे पर्यवसानं वक्तुमह्कयमिनि तेनापि 

मन्मतानुपषटम्मात । पतः पूवंस्मिनननुत्राक, अणोरणीयानिति मन्त्र 

ईैशास्यस्य दित्रस्य ्रस्तुनात्ममदिमरूपत्वेतैव सिद्धत्वान्मध्येऽपि, 

थो देवानां प्रथममिति मन्ते महपित्वादिमिमुस्यविमूनितया निदध- 

स्वाश्च, दहरं विप।पमित्युपान्तमन्त्रऽपि तदृधृदयाकाशस्येव प्राह्यत्वा- 

त, सस्व विद्युद वसुदे वशब्दिनं यद्रीयत नत्र पुमानपात्रूतः। सत्वे 

च तस्मिन् मगवान् वासुदरेधा ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयत पति 

चलुर्थस्कन्ध सतीं प्रति द्िववाक्षयन, अहं ध्यायामि तं विष्णुं पर 

मास्मानमीदषरमिल्यादिना, विष्णोराराधनाय मे वतय पिता- 

महे्यन्नेन गारुडद्वितीयाध्याय ब्रह्माणं प्रति शिवकवाक््येन अ तवुप्वर- 

हणाद पि रुद्रस्य ध्यातर्वेनव् सिस्वाश्च। इदं यथा तथा सया प्रहस्ते 

निषुणतरसुपपादितमि्युपरम्यते। प्रकृतमनुसरामः ॥ < ॥ ॥ २ ॥ 

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ पूवाधिफरणे परमात्मनः पुरुषहदय- 

देश स्त्यवधारणे जीववत् सुखदुःखमोगपर तिर दाह समाप्तो प- 

सिदत । स प्रिहारस्तद्। युज्येन, यदि तस्व भोगः निदः स्वात्! 

भतप्तरसाधन"योपो द्ध तेनेद मधिकरणप्रार$रत इत्या कायेन श्रिषय- 

वाक्यम हुः # कटवहटीषु पठ्यते इति # द्विनीयवद्धीसमा्ती पल्य 

ते । अत्र शङ्कराय द योऽरपासुपनिषद्यप्निजीवपरमःत्मनां गर्त 

त्वात् चरिको रिकं संश्चयसुप गच्छन्ति । तदयुक्तम् । भ्न, को (टपात. 



१ अध्याये २ पाद् । ३०१. 

दनम् । सत्युयंस्योपसेचनषर । क शइत्था वेद यत्र स इति । भत्र 

वाक्ये ब्रह्मक्षभ्रयोरोदनत्पं बदन् प्रच्छन्दाथस्प भोक्तूलमाह । 

तत्र मैक्षयः। किं जीवो, ब्रह्म वति । सस्विदरानन्दरूपत्वं स. 

वोपास्य पुदांभिकरणद्रयन सिद्धप । समेमोक्तृतं साधयति । 

अह्मक्षज्नवोरशक्यवधयोः स्वमारकस्य च रृत्योरभक्षयिता जीवो 

न भृदसेवरेति कथं सन्दे ह हति चदुर्यते । ओद नापसेचनङ्पक्- 

स्यासङ्कनत्वादिव्याशयेनाहुः । # अनिघ्यादि # ओदनस्य देतनमो- 

ग्यत्वन तन्समभिव्याहनयच्छब्द। थभूनस्य मोक्तुरचतनतायस्तरस्तम - 

मिष्याहारणेव निद्त्तरप्रस्तथात्वाज्ञीवब्रह्मकोरिक पव संशयो युक्त 

इत्यथैः । नन्वेनस्मिन् विचरे कावा सङ्गतिरिल्याकाद्कायां तामा- 
हः । # सचिचदिस्यादि # । नथाच व्रह्मजिक्ञासाप्रतिज्ञा वाक्ये ब्रह्मण 
इनि सम्बन्धपश्ठच्ा ब्रह्मधमाणामावहयकानां सङ्हीतत्वावुपासने 

हाने चपेश्ितेषु धर्मेषु दयोः सिद्धो तृतीवस्यसृत्वस्यापि स्मरणात् 
प्र॑सङ दव सङ्कतिरित्यथेः । नच जन्माद्यधिकणचतुएयेन सच्िद।- 

नन्द रूपत्वस्य, तद्धमाध्िकरण सर्वापास्यत्वस्य च प्रथमपष पव 

सिद्धत्वात् पुनर्विचारस्य कि प्रयोजनमिति दह्ेप्र । तदधिषयवा- 

कयेषु,प्र्मविदिति, हिरण्मयः पुरुषो इष्यत इति पकात् तेत्र तेषां 

क्ञ।नरेषतया विचारादुपासनायां तेषामनुपयोग इति हाङ्क।निरा- 

सायावह्यकःत्वात् । नच पृचौधिकरणे फथं सश्चदानन्दरूपविनिग- 

सननि श्याम । स्व ख्वित्यत्र सद पनायाः, सव्यसङ्कुरवाहि परे - 
शिहूपतामा, अनाव रत्वेनानन्वरूपन।याश्च बाधनन तरिस्षद्धेरिदि । 

पवं द्वितीयाधिकरणे विश्ययाक्ये$प्यन्तरात्मन्नत्ययिकरशानिर्ह शात् 

तस्य च स्थानस्य स्साधारषथात सर्वोपास्यत्वसिदिः स्फुटैवेति 

ड कोऽपि हाङ्ालशः। तस्यैवान्निमे सत्र मागस्य स्मारणात् तस्वा> 
लो किकत्वनिश्च(यनादैतदथिकरणमिस्युपोद्ात्ो $पि = सङ्गतिरिष्याव 
बोधितम् । मैधिकरप्रवेयध्यैमाशड्धय समादधते । + बरहमषत्रहादि+ 
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ताजी बधलम् । स्थाना्वानाच्च । न हि सर्वगतस्य सषटद- 
ये$पि प्रतिभासमानस्य, क इत्था वेद् यत्र प इयङ्(नघरुपपते । 
अलौ िकपाम।थ्याच्चि सन्दहः । 

तत्र निपिद्धताटौकिकमोजनवत्निरसप्यमाशताद् स्थाना- 
ह्ञानास्च काशचदूपासनोर्पाचतास्तौकिकमामथ्यो मह देवादिर- 
त्ा तरिष्यति।न तु तदरिरुदढधमां भगवान् भषितुमहति, अकि 
एकर्मत्वादिपर्मवान् । तस्माज्जीव्र एनो पासनापवितमहाप्रभावो 
व[ङ१।थं इयेवं प्रत्चुऽमिधीयते | 

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ग्रत्ता भगवानेव । कुतः । षरा- 

#स्थानाज्ञानादिति विषृण्वन्ति । # महीष्यादि # तथाच पृथाथिकर- 
णद्वये सवगतत्वादिशूपेण सिद्धौ स्थानाक्ञानस्य वक्तुमराक्षयत्वाद- 
ज्ञा नस्थानकः ; जीवधमे पवेत्यथेः । नन्वेवं ब्रह्मवाकष्यत्वसाधकपद्ा- 
धानां रूपकाडानाभ्यामन्यथात्वस्य वक्रतुमराक्षयत्वात् कथं सन्देह 
ह्यत आहुः । # बलौ किङञे्यादि । ननु जीवे कथमलोकिकसामध्ये- 
सम्मत्र दत्याकाद्ायां तत्साध्रयन्त पव पूवेपक्चमाहुः # तत्रेत्यादि # 
म दिस्थात् सवो भूनानीतिधुत्या स्वपरप्राणयियोजनरूपाया हि- 
साया निषिडत्वादत्र च मदनरूपकेण तस्या लोकिकतीदयस्य च 
सुखनात् तथा । # महादेवादिरित्यादिषदेन सद्रवतोश्रेः संग्रहः । 
महादेषस्य निषिद्ध मोकतृत्वं त्वगस्त्यसहितायां प्रथमाभ्याये तेनैव 
पाथतीं प्रत्युक्तम् । भक्तया पेयन्ति ये महयं तवापि पिरितादिकम् । 
उत्पाह्यन्ति खन्द गणेभ्यो वा सुरभ्वरि । तवापि मे मदीयाना- 
मस्माकं रिितादिकम् । दृत्तिमुत्पादयत्येव विधिनाऽविधिनार्षि- 
शम्" इति । # तदिरख धर्मेति # अनिषिद्धालौकिकमोजनह्व् । 
विशु घमेवत्व उपपतिः । # अङ्किरेस्याद # सिद्धान्तं व्याक्ुवैन्तो 
विषयवाक्ये हतुपक्षवोधकपद।द दानात्त कथमस्य सुत्रस्य तद्धिष- 
धत्वमितिशङ्परिष्ाराय ब्रह्मक्षत्रपदं चराबरोपरक्षकमिति सा. 
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चर्रहशात । चर सर्वपराणिवधार्थं परिश्रमन्धत्युः । अचरं 
ब्रह्मषतरङ१ क्नाप्यचारयमू । तयोरता न जीवो मवितुमहति । 

यश्राप्यतिशयो टः स स्वाथानतिल्लदनादिति न्यायात् । 
अस्पदादिपरतिपर््यथं तु छो किंक्रब्द्रवनं भोक्तस्वाय । परङपक- 
पतान्रायुक्तलम् । सर्वेत वि्यमानस्याप्यह्नयमानस्ाव् फकतः 

क्षणिकभ्यारयानस्थासङ्तत्वशोधाय खाहुः । # चरमिस्याहि # 

# अचाद्य मिति # । प्रवाहनिष्यत्वादच।द्यम् । शुनो चक।रद्वयन 
वणोन्तरस्यारि संग्रहः । नेषामपि भक्तावयिकारण मुक्तियाग्यत्धा- 
त् । देवोऽतुरो मनुष्यो वति वाक्यात् । एवं सनि पूवाक्तस्यान्ता 
ओषो भवितुं नाति । अन्तुजी वमावे तद्।त्तानां मोक्षासम्मवात् । 
नयु भप्युञ्जयत्वन संहारकत्वेन क्ञानक्ातृत्वेन च तस्य प्रक्तिखत्वा- 

न्मुख्यविभूतिङूप पवर सोऽस्तु, न जीवो, न वा परः । बाधकाना- 
मुक्तत्वादित्याफाद्धायामाहुः। कयत्रव्यादि # यथ। हामात्यो युवराजो 
वा राजकायं कुव्ञप्यन्ये कयो ऽतिक्रायवषानपि, न रजमोग्यं मुङक्त 
तद्साधारणं कायै वा करोति । भत उपासनोपचयादिना जते$पि 
सामर्थ्ये न तस्य तादशमन्तृत्वं शाक्यवचनमित्यथेः । ननु ताइशभो- 
कतुब्रह्मत्व बाधकानामुक्तानां का गतिरित्यत आहुः । # अस्मद वरी- 
त्यादि # तुः शङ्कानिरासे । तथाच यथा सदेव सौम्येदमग्र भासी- 
रित्यत्र ब्रह्मणः केवरत्व ऽभिसाहनेऽव्यप्रपकरन कालोपरञ्जनमस्मदा- 
दिप्रतिपत्य्धं, वथ। ज्र भोजने खोकिक्रवद्वचनमपि। नचात्र निवच्- 
त्व बाधकम् । निग्रधस्य जवेऽपि देदसम्बन्धानन्तरमेव प्रहतरयुशषा- 

परिहारसुतरे वक्ष्यमाणत्वाद् शरीरे ब्रह्मणि तग प्रबृसत्तं प्रति निषि 
त्वामावात् । अन्यथा प्रङयशऽप द्िसायस्तास्यात् रत्कतृत्वमप्ययु 

क्तं स्म्रात् । तथा सति प्रख्य पष न मवेदतस्तत्नेव मोक्तृत्वेऽपि ना. 
युक्तत्वम् । नापि शानाश्ञानं बधिकमित्याहुः । # सवत्रत्यादि # 
सयेन्न विधमानत्व $पि, हस्त तिरो सानीति श्तेः खष्श्चनन्तरं तिरो- 
धानेन $ज्ञायमानत्वात् प्रत्यश्चरूपस्य कलस्वाभावेन तदमिष्तशाय 
श्ानाह्ानम्रीक्तं, न तु यानचिषरयक्् परोक्षह्नानमप्यमिषस्धायातो 
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स्थानाङ्गानपृक्तम् । ब्रह्मक्षत्रयोरधि मोक्षपेक्िलान्मत्युसम्ब- 
न्धपमाेण मगति मोक्तरि प्रवेशार्थं सोरपरप्रपवीदनलप् । 
पराणानां तत्रैव ममवरलयान्ृत्युरापि ततैव सीनोऽ्र जन्ममरणा- 
धमावाय भगवयेव प्रतरिशति । तस्मादस्मिन् वाक्ये ब्रह्मक्षत्र 
सुत्यूनां भोगगन्येन ग्रहणाद् ता मगवानर्वेति मिद्धप ॥९॥ 

ननु किमिस्यवं प्रतिपाद्यते । पूररपक्षन्यायन यमोऽन्यो वा 
मृष साधनीकृत्य स्वव सवं फरोतीति जीववाक्पमव वि नस्या- 

न दोषः । ननु भवत्वेव, नथापि ज्धिपएकमेत्वं कथं निवतामिः५- 
त आहुः । # ब्रह्म्त्रेस्यादि #। मोक्षापेक्षिणा ह्यत्रादनीयसेनाभिपरे- 
यन्ते । ते च दहसम्बन्धे निवर्त मुच्यन्ने, नतु सदेहः । अनो यथा 
तयड्लानां वन्ादिसम्बन्धेन।वयवरौथिद्यन विक्लित्तावोदनत्वं 
तथात्र मोक्षापक्षिणां भोक्तरि मगवनि प्रवेशय कथञिन्मृन्युसम्ध- 
न्धमन्रिण योर्यरूपत्वमवाव्नत्वम् । यथ। कंसादीनां, कुरुपाण्डवस- 
ध्याना च। अत पत्र, तदेव रूपं दुरवापमाप, यास्यन्त्यन् दानम बल- 
भीमपथेभ्याजाहयेन हरिणा निटगरं तकदीवमिल्यादीनि वाक्यानि । 
नवेव मृत्यादपसेचनत्वासम्मवः । अत्राच पर सृन्युजौयत इयनेकमु 
सयुपके, अशमाया मुन्युरेवेव्यकमून्युपक्षेऽपि मुच्यमानब्रह्मकषत्रप्राणा- 
नामन्रैव समवनीयन्ते प्राणा इति श्चतेरसिमिक्नेव लयेन तद्च्मात्मको- 
$शनायादृङूपो सूत्युरपि तेषां जन्ममरणाद्यमावाय मगवदलघ प्रषिश्- 
तीति तस्यापमेचनत्वमपि युक्तम । पवं सिद्धे तेष्रामोदनो पसेचन- 
मावे तदशत्वेनाक्रिलिष्टकमत्वमपि भगवतो $नायासेनेव छिःरमर । वु 
श्िकित्स्यवणादिष्यापत्निवारकागदडारङ़तिवततस्थे, शङ् । 
एवं प्रलयेरभ्प सुषुत्तिवन्सुखजनकत्वमेव । नानासस्नि५ „२ नित्त 
फरकत्वात् । तस्माद्र बाधकानममाषात् साधकयुक्तीनां सरा 
कस्मिन् वाश्येऽ्ता भगवनेवेति सिद्धमिव्यथः। किञ्च । मोक्षापेक्षि- 
ब्ह्मक्षलप्राणानासुत्करमणाभावेनान्तःप्रकटे भगवत्येव लयाहन्तयामि- 
स्वमपि सिद्धं हेयम् ॥९॥ 

सुशान्तरमवतारयितुं चो्यनि # नन्वित्याि # । भयमधेः। 
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[दयत आह् | 

प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 

प्रकरणं हीदं ब्रह्मगा; । न जायत इत्यारभ्याऽऽप्रीनो दूरं 

व्रजतीलयापिना मार्यं बदन्नन्ते, यस्य च ब्रह्मच क्षत्र चसा 

ह । श्रतःप्रकरणानुरोधात पूर क्तपकारेण ब्रह्मवक्यतवाम।त । 

न्यथा परता नाप्रकरनकस्यते स्यातापिति चक्रः ॥ १० ॥ 

विषयवाक्ये पश्चदिवाधक्रगदाभवत्रेऽपि चराचरादे पदत्याग 

धर्ममादन्य योगन्रस्धा तानि बोध्यिन्वा तेषां ग्रहणस्य लिङ्गप्वे च 

कल्पयित्वा निस्य ब्रह्मनाकप्रलकद्पन।पेश्षग्रा पूवपक्षाक्तना न।च- 

इत्वादानां क्षीर बुद्धावारोहात् तेन न्यायेन जाव पवात्र ब्रहतुमु- 

चिनः।स चत् साधारणे न समधस्तदा सहरऽव्ह्ता यमा दचता- 

रूपे मृल्यु, देवन।रूप दन्युवा रोगादिरूपं मनय साधनाङृलय ब्रह्मन्ष- 

च्रोपलश्चितं सर्व प्राणिजातं स्रवे कर।तात्ि युक्तम् । अताऽव्य 

ज्ीवचाकयत्वसवादरणीयमिनि । अत्र सूत्रं परित्वा व्याचक्षते ॥ प्र 

करणाच्च ॥ जी तप्रश्नात्तस््रवणानन्तरम्, अन्यत्र घम।दन्यत्राध- 

मदिति प्रश्चान्नर इने सय वेदा यत् पदमामनन्तात्यादना भरकरणा- 

न्तरं प्रवत्तमत हदं तनाऽनरिक्तत्य ब्रह्मणः प्रकरणम । तनन स वेदा 

दति मन्त्रे सह्ुःण फथनं प्रनिज्चाय, श्करारस्य सद्धुपरूपतासुक्त्वा 

पतद्धचवाक्षरं ब्रह्माति म्तरद्धय्र सवेफलदायकन्वा(द्ना तत्प्दास््मु- 

कत्वा त्यरतिपाद्यस्य ब्रह्मणो माहप्म्यं, न जायत ईइत्या।द्।भरप्रभिम- 

नप्रेवदन्नन्त तस्येवान्तृत सृत्युरचाह । तद्यद् यमा दृक्तरूपाद्धयु 

खत्तत्यनामिग्रैतः स्यात् तदा, न जयत इत मन्त्र तस्य जननमर- 

णामातर न वह्रेत् । पुराण।दपूभव्राष जन्यत्वस्मरणतति । यमाना 

धाद्धदव दति, तत्रा ऽपानस्तते। मृल्युरति । वेदशपन सृन्युरामाू- 

मृतं न तर्हीति । जन्यत्वं च नदवरत्वब्याप्तगर । तथ।ऽऽघानमन्तरे 

कस्तं मदामदं दव मदन्यो हातुमहनाति स्वस्य नत्य च भदन क्ा- 

तृक्तयमावं चभ्न वदेत् । अत इद् दत्य्वाद्द्चतःन्याव्रस्कतस्य न 

२३९. 
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गां परविष्टावात्मानी हि तदशनात् ॥ ११ ॥ 

ह्मण एव प्रकरणम् । तथा सल्यासीनादिमन्त्रेषु यथा विरूडधमा- 

धारत्वारिरूपं तन्माहपत्म्यमत्दत्तथात्राक्त वेधान्तूत्वस्वरूपमपात त- 

येत्यथः । दषं स्पष्टम् । अत्र चात्तत्वस्य ब्रह्मणि निश्चायनात् प्रलय 

कवैत्वनिर्वाहकसामय्यमवसरसङ्खघयोक्त्वा तदसम्भव निवारतः । 

सव वेद्, पनद्धवाक्षरमिर्युपक्रमात सवेरूपत्वात्मकं केदेष्यमरपि 

जीवतुस्यमोगाभावाथ सचत केयम् । 

माप्वास्तु, स यथ्देवाऽखजन तच्दसुमधियत स्वे षा अ- 

शशीति स्वमदितरदिति त्वमिति बृहदारणयकीयारनत्राह्मणखश्चुति 

वरिषयवाकयत््ेनोदाह रन्ति । 
विक्ञानभिश्चुस्तु, * य दमं मध्वदं वेदात्मानं जीवमन्तिकात् । 

देशानं भूतभव्यस्य ततो न तिजुगुप्सत' इति कठवल्लीखाम् । 
अन्नत्वरूपस्य विषयस्य तत्र स्फुटत्वात् । अत्तून्वे च प्रख्य- 

कातैत्वमेव स्वै ग्याक्कुवन्ति । तचत व्याख्यानं न युक्तम् । अत्र तन्पर- 

सङ्गादर्थनात् । पूवाधिकरणात्रिषयक्रक्षये तज्ञलानिनि विशेषणेन 
जन्मादित्रयस्य ब्रह्मकतृकनाय। उक्तत्वात् प्रथमपादे चोपपादितत्वा- ` 

त् तेषु केवलस्य संह वुत्वश्येवह पुनविचार कारणस्यानुपलम्माश्च । 

अतो$त्र ताद्धन्नस्य प्रखयातरक्तक्षाठककमाक्षफलकस्य धवम्नरष्छ- 

घ विचार इर्येव युक्तम । जिज्ञासासुत्रे सम्बन्धपष्ठा उपपादि तत्वेन 

ज्ञानोपासनयोप्तद्धमविचारस्योफएयोगिनया आवदयकत्वादति । भे 

्षुदादनस्य तु भूतमव्येणानत्वङूपे स्पष्टे ब्रह्मलिङ्के विच्यमने उप- 
पादनसपेश्चलङ्प्रहणस्यानवसरपराहतत्वमेव । माध्वादाहने तु, 

सेह किञनाग्र आसीन्धत्युनेवेदमाद्ृतमसीदशनायया$कानाया हि 
सुत्युरिव्युपक्रमे जिघत्साधरावणात् तस्याश्च श्युत्यन्तरे विजिघस्सो- 
ऽपिपस्त इति ब्रह्मणि निप्रधनोएषादनसापक्षत्वात् प्रकरणस्यापि 

सन्द्ग्धत्वमेव । तस्मावुक्तमव विषयवाक्यं युक्तमिति दिक् । 
शषस्तु प्रहस्तादेव पराहत इति न तदं पुनः प्रयतनम् । 

अतः पूरवाक्तमक्चुण्णम ॥ १०॥ ॥ ३॥ 

गहा प्रविष्टावात्माना हि तदश्चेनात् ॥ अयं मगो “ग्वापिवेङ्कुरठे 
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तस्थेनाग्रे पठ्यते । ऋतं पिबन्तो घकृतस्य सोके गुहां भ- 
न 

वष्टो प्रमे प्रादे । छापातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाश्रयो 
ये च त्रिणाचेकता इति। 

कषिपिदं ब्रह्माक्यमाहोस्िदन्यवाक्यपिति । अस्य बाक्य- 

स्यात्तरशेषते जीवरपरकरखपठितत्वान्न ब्रह्मवास्यत्वम् । पूर्व 

क्षत्र ठु जह्यवाक्पमिति प्रकरणनिरंयः । मध्ये पादेव 

अन्यत्र वास्तु, न त्वन्तद्टेदयेऽपीद्यादाङावारणाय। किञ्च, ये पृवोधि- 
करणोषु घम उक्तास्तऽन्तवैतिंन उक्ताः । अन्तत्रतीं च इद्यन्तःपुरुष 
त्यादि शरुत्या, अह मिल्यादिप्रल्यग्विस्या चान्तवेत। जीवसिद्धः। ब्रह्म तु 
ध्यापकः्वात् सावेनिकमुश्ासीनं, न स्वन्तरव विरोषतः सिद्धम् । 
चथा सति पूचाधिकर्णेषु यन्माहात्म्यमुक्तं तज्ञीव पव भविष्यति, 
म ब्रह्मणीति जीवनिवारणे तत्र तत्साधनाय चेदमधिकरणमुपाद्धात- 
सङ्न्या अरश््यन हत्याज्ञयन विषयवाक्य्लकथनपू्वकं तद्धाकय- 
मुदाहरन्ति # तस्येवाग्र इत्यादि # । पुरः स्फूर्तिको वाक्यार्थस्तु, ऋते 
स्यं सुकृतस्य सम्यक्त्वमव्रगलय रतस्य कमरणः फलं पिवन्तो मुञ्ञा- 
नो । यद्यप्यको भुङ्क्ते, नेतरस्तथापि, छत्रिणो यान्नीतिवत् समुदये 
गोण्या पिबन्नाविति प्रयोगः । काके अस्मिडच्छरीरे, गुहां हदयाका- 
च प्रबष्टो । गुहामिाति स्म्य द्िनीया । गुहाया तरिरोषणे, परमे 
पराद्धे इति । बाह्यपुरुषख्यानापेक्षया परम उच्छृ । तत्र हेतुः परां. 
स्वम् । परां ब्रह्मणः यानम् । तत्र हि भक्तेक्षनिभिरूपासकेश्च अ- 
ह्यो परयत इति । तौ छायातपौ संसारित्वासंसारित्वाभ्यां घमां 
परस्परविलक्षणौ बरह्मविष्रो वदन्ति कथयन्ति । न केवलं त प्व क- 

 थयन्ति, किन्तु पञ्च।ग्नयच्िणाचिकेताः धोतस्मातौग्निमन्तखिकत्वो- 
 नाचिकेनो ऽभ्निर्थैश्चितस्तादणा गरहा अपि वहन्तीति । मुख्यो ऽथस्त्वमर 
भाष्य एव वक्तव्यः । तत्राक्त $, सं शयं तदृबीजं चाहुः । #किमिद्- 

 मिल्यादि # । शरप्रकरणनिणेय हति # प्रकरणेन कतो निणयः। ननु व- 
छीसमाप्या पृचेप्रकरणसमाततेस्तदुचरप्रकरणगनस्वस्य स्पुरत्वाव 
कथं सन्देह दूयत, आहुः । #मध्य इत्यादि# तथाच, 'स्वार्थ॑बोपे ख- 
माताम ङ्गङ्ित्वाधवेश्षया । बश्यानामकवाकषयतरं पुनः संहय जा- 
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सन्देहः । अर्थविचारे तु द्िरचननिर्देशात् पूरत्ैषस वदध 

जीती मविष्यतः । उततरशपत्वे चिन्द्रमपनसी । उभयथापि न 
ब्ह्मवाक्यप । द्यो युरूयसरेन भरतिपादनात् । ब्रह्मवाक्थलरेऽपि 
न प्रयोजनसिद्धिः । 

अथ मन्यते, उपनिपलसाादन्यत्रानिदाराञ्जीबत्र ह्मपर- 

थत! इति पूतैतन्तरे सिद्धत्वात् कयाचित् सङ्गस्य पृत॑शाषत्वस्यापि 
चरक्यवचनत्वाद्, आमानं रथिनं विद्धीष्यादेः प्रागेव पाठ।श्च सम्द्ह 
इत्यथः । ननु नद्यर्थेन निणयो $स्वत्यन आहुः । # अर्थत्यादि # । 
# बद्धमुक्तजीवाविनि # हन्ता चन्पन्यने हन्तुगत्यनन ब्द्धम्य, मः 
त्वा धीरो न शोचतीष्यनेन मुक्तस्य च पचत्राक्तत्वाब् तदनन्नर्पटि- 
तशव द्वित्वस्य तद्धिष्रयत्वप्रत्यःमिज्ञान।त्तावेव युक्तौ, न तु जीवपरमा- 
त्मानो । अनश्नज्नितिधुत्या परमात्मनो मोगासावादि{नि । # इन्दरिय- 
मनसी इति यस्त्व्राव्ह्नानवान् भवतरादयादौ नयोखग्रे निरूपणात् । 
पिबन्ताविति पानकतेत्वव्यपश्ास्तवेधाम पचन्तीतिवत् करणे क- 
दैन्बोपच।राद् बुद्धिजीवपन्ष बुद्धो कवलायामितो मयत्राप्यु पपत्स्यते 
# उभयथनि # उत्तरद्राषत्वे पृधरेषत्व च । ननु, येयं प्रेते विचि. 
कित्तःयनेन जीवस्य, अन्यत्र धमोदन्यन्राधमादित्यनेन परमात्मनश्च 
पपर पृष्टवान् पूवेश्चिषत्वाङकारे ज'वपरमात्मान। सुखेन सम्मति 

ष्यत इति तावेवात्र ब्राह्याविव्यकदे शितं समाधानं दूषयन्ति # ह 
योरित्यारि # ब्रह्मवाक्षपत्वाय हि परमत्पनिरूपणामव्राङ्गीकयम् 
नसखयोाज्नं च मुख्यतया परमात्मनो भाक्तृत्वप्रतिपत्तिः । सा तुद 
योस्तुलयतया मुख्यत्वेन प्रतिपादननाद् दुधररेव्यपाये तस्य ब्रह्मवाकय 
स्षमित्यथः । ननूपनिषरदो रहस्यविद्य।स्तासु यतुच्यते, तज्ञिद्धा.रत 
मरेवोच्यते । अंत उभयोच्छतपातृत्वमन्यन्नानिर्णीतमन्न निधारय, 

प्रहृत वक्यभिद्दरियमनसतोप्रहण उपचारदोषेण दुष्यतीति तदम 

वायास्य जीवन्रह्मपरत्वाङ करेऽपि तयोरवख्ामेद्"व भिन्नतया घ 

स्तुन एकयाद् वक्षयस्पे भयपरत्ेऽपि ब्रह्मवाकयत्वमक्षतमिस्यकद ए 
छत समर्थनं दुष्रण।यमनुबद्न्ति । # अथेत्यःरि # । तद् दूषयान्व 
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, तेऽपि तोरमेक्ाद् ब्रह्मपरतेव वाकस्य युक्तेति। तथापि कस्य 
निणौयक्रलरे, प्रकरणस्पराधस्य वति | उभयोरपि सान्दग्यत्वाव- 
युक्तो विचार इनि चेदुरयत । 

मन्दहबारकं शाखं पदशक्त्या तु निणंयः। 
जीमादुत्कपशब्देन दर पोच, क्यऽपि न क्षतिः ॥ + ॥ 

गुदातपश्षब्दाभ्मामियथंः | 
तुतं पिषन्तावित्यतिनं मेक्षयः । कि जीवद्रपं निरूपयति, 

आहो सिज्जीवत्रह्मगी तेति । तत्र ब्रह्मपक्ररणस्य सामान्य- 

#तथापीत्यादिक# सन्दिग्धत्वादिनि। अभस्य मान्दिग्धन्वं जीवद्वयनि- 
रूपणको स्थनिरामाद् वोध्यम् । तथाच नदुङ्खीकारे विचारत्रेयथ्य- 
मिध्यथेः । पव्रमकदेशिमतदूग्णन विच्रागमाक्षिप्य नत् समथयन्ति 
उदयत इत्यादि # । शाखं व्यासप्र्णनं श्रौ तवाक्यससन्देहव।रकम्। 
अतस्तत्र पूवर सन्दहाकारस्य नणयः कायेः। अन्यथा तु समाधान 
मनथकमेव स्यात् | नचक्तयोरूभये।रपि सन्दिग्धल्वात् कन स नि- 
ठय इति शद्याम । # पदृकरक्तया तु निणेयः # । सन्दहाकारस्य । 
कश्य पदस्य शत्तयेति चत् । # जीवावुन्कपरब्देन #। जीवे प्राप्य 
उत्कभ्रवोधको य: शब्दप्तन । वाक्य इय): पक्षयोने क्षतिः । त्रथाच 
तादकापदस्य रावा जवद्धयपश्चो जीव्परमासपक्नश्चति दावपिसं- 

ग्रहीतुं श्येने दत्यथः । जीवावुत्कषरशबदः को वेत्यवेक्षायां व्याकुष- 
न्ति # गुहेत्यादि# इदं पूर्वोखरपक्चयोर्चिवरण पव स्कु मविप्यनि। 
ननु, यः सेतुरी जानानामिति मन्तस्यापि प्रकरणद्यमध्ये पाठो$- 
स्तीति स कनो न विचा्यन इत्यत आहुः । # चऋूुतमिल्यादि # तथा- 
च तत्राक्षरं ब्रह्म स्फुटमेव भूयत दति सन्देष्टाभावात् सन विचायं 
ते, किन्त्वत्रित्रैवं संडाय्रादयमव व्रिचायन इच्यथेः । दवं संशयं सा- 
धथित्वा पूवेपक्षमाहुः । # तत्या # । अयमथः । यस्मिन् मन्त्र 
ब्रह्मेव भ्रतिप। द्य मवेत् तद्वा पूत्रवर्ट्यामिवात्राव्युपास्यत्वेन प्राप्यतेवन 
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ताद्, यस्तु बिङ्ञानवान् भवतीसपरे विद्रदबिद्रतोवंक्तव्यत्वात् 
तदुर्थमुभयोः प्रथय निश उचितः । मन्त्रेऽपि) ऋतं स्वगापत- 
गेलक्षगो सुखम । मर्गदरयस्यापि विहितलरात् सुदृतरोकलप् । 

गृहा तन्सत्रिच।रो हृदयं ब्रा । जास्वपेक्षया सेकवचनम् । पर- 
मपराद्धं सय कः। तत्रो भयोर्भोगात् । अविध्पा पिहितपकाश- 
तादव्रिदृषश्छायात्म् । ब्रहमङ्गानेनातिमकाशलरादातपलं बि. 
दूषः । अन एव विदृषः सरूपं ब्रह्मविदो बरदन्ति । पञ्चाग्नय 
सिण।विकेनाश्चेतरम । इन्द्रियमनसोस्वेतनलान्न वाक्यार्थ- 
सङ्तिः । वाक्ाथंयोगे हि विश्चेषणनिणयः । तस्माद् बद्धमु- 
्जीवप्रतयोपपन्नतराव तत्करणपाठान्न ब्रह्मवाक्यपिति । 
एवं प्राप्ते, उद्गते । 

गुहां भविष्टावासानो । गुहा हृदयाकाक्चस्तत्र सणदेकस्िन् 

०1 

च ब्रह्मो ख्यत इति प्रकरणस्य तीद्थादरेकवचनमेधाश्र वदेत् । वदति 
द्विवचनमतो ऽव, न ब्रह्म भिप्रते, किन्तु बद्धमुक्तजीवावधाभिग्रेतो । 
अतः प्रथममुभयोर्निदरंशः । नचेव मन्नत्रणासङ्कतिः। मन्त्रऽपि ऋ 
तपदेनाक्तरीतिकं इविधसुखमुच्यते । प्रदासनिब्रात्तरूपस्य मगद 
यस्यापि विहिनत्वात् सुकृतत्वन तज्ञन्यस्य शरीरस्य रोकत्वम् । 
रत्र गुह तत्तदुपयोमी तसविचारो गुहेव गहा । यदि गौणी नाद 
यते, तद्! हदयाक्राशः । नच्च विचारादेर्भिन्नत्वाद् द्विवचनं हाद्यम् । 
जाल्यपेक्षयेकवचनस्यापि युक्तत्वात् । परमः परश्चतु्ुखो यत्र मी- 

यने तादन्र परायमुत्तमं सत्यलोक एव । तत्रोभयोः शनजन्मीनखक- 
मेशस्य कर्मिणो, वेदान्तविक्ञानसुनिधि नाथस्य सन्न्यासिनश्च भो- 
गादिति । # चिद्धदविद्कतोरिति # षिच्छब्द्ान्मतुप््रयोग इति सम्ब- 
न्ये । शेषं स्फुटम् । पवेपक्षमुक्ता समाधानं व्याकुवते । + गुहामि- 
त्यादि # । पकस्मिन्निति # पकदेदथः। अज्र हतुर्हिशदेन सूच्यते । 
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प्रविष्टौ जीवपरमास्मानवित्र । भ्रनेन जीतरेनात्मनानुप्रविशये- 
स्युभयोः प्रवेशश्रव्णात् । न हकस्मिन् हृद पाकाशे जीवद्रं 

वेषमहति । अरथस्त्वेवं सम्मति । पूदाधकरयो यथामिरपि- 

तभोगो भगवति माधतः । भरकरासन्तरणापि, ऋतं सय परब्र 

ह्येति ऋनसत्ययोत्रह्यत्वप्रतिपादनाव् स्वरूपाऽश्ुनपातारा । 

सुकृतमपि ब्रह्मेव । तस्मात् तत्सुकृतक्ुच्यत इति श्रुतेः । स ए 
लोकः । उपचारात् षष्ठी । 

त विद्रण्न्ति ¦ # अनेनेत्य दे # अनेन जीवेन सहात्मनेत्यथः । नच 

सहाथ. तृनाया चत् स्यत् तदाक्तं सम्मत्त् । सतव्रात्र सद्ग्धतिवा- 

ख्यम् । गुदाहितं गहरे पुराणं यो वेद् नेरहितं गुहायां परमे व्योम- 
किव्यादौ श्रावितस्यं निदितत्वदेः स्वरूपेण प्रदो तिनानुपपस्यात्र 
तथा निश्चयात् । यद्यपि तन्न परमात्मनः सि्धवक्निदेशस्तथापि, तत् 
खटा तद्रेवानुप्र।विदात, तदनुप्रविद्य सश्च त्यच्चामवदिति श्चुत्य- 
स्तरात् प्रवेशदेतुक प्वेयथः । नन्वत्र जीवपद्।त् त प्रेव सोऽस्न्व- 
व्यत आहु । # न हीत्यादि # हृदयाकारो हि जीवस्य प्रवेशो नामा- 
दिव्याकरणाथः । उय्ाकरणं चकेनेव सम्मर्वातं । अत पवेकवरचन- 

म् ; अन्यथा जीवाभयामिद्यादि वदेत् । पुरणेष्वापे, ¶चस्तन हृदयं 
चेत्य: क्षत्रक्षः प्राविदाधदा । चिराद् तदेव पुरुषः सटिलावृदतिष्ठनः 
हत्या द होत्थापनायान्येक पवोक्तः । अतो व्यषटदेहऽप्येक एव म- 
न्तव्यः । अन्यथा करणाधिपौ द्धौ स्याताम् । ततश्च सुरृतवुष्डतमो- 
गोऽपि श्रुत्यादौ इयोरुच्येत । ञयवस्या च मन्येत । अतो.जीवदधयमे- 

कत्र प्ररष्ुं नातीति कायबरात सदार्थे$पि सती तृतीया जीवस्य 

ब्रह्मसाद्यमेव गमयतीत्यथः । ननु मधत्वेवं तजन, तथापि प्रङतमन्त्रा- 
थैः कथं सङ्च्छन इत्यन आहुः । # अथं हत्यादि # यथति भिन्न 
प् नित्यसम्बन्धात् तथापद् मध्याहरति । तेनास्मिक्नधिकरणे जीवेन 
सहापि चिवक्षितरीतिकं भ।ग साधयतीत्यथः । तमत्र प्रकारं स्फु- 
टीक्घ्बन्ति । # कतमित्यादि.# । # उपचारादिति # राहोः हिर 

क, = छ, 

इतिवद् मेदे गदोपचारात् । उपचारमरोचयन्ता लोकपद्- 
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अक्षरं बा परमपरारद्धोपरि तत्ररपानां परिद्श्यपानलाच्छ- 

या परतिमारूपयं सायुज्यं गतस्य जीवस्यापि तथासराव ततोऽपि 

विषं व्रह्म परकटानन्दतादातपः परोक्षरादः । काण्डल्१ऽपि 

तद्रद इति त्रपाणां प्रहण५। अनो युक्तं एवायमिति दिश 

ब्द्थेः। 
नन्यभकृतलात् कथमेवमिति तत्राह । तदशनात् । तया- 

ईने तदशंने तस्मात् । ज.वब्रह्मणोः मतिषादन यात् । पयं 

रते विवि 6२1 मनुष्ये भरसतीयेके, नायमस्तीति चैके, एनद्विव्रा 

स्याथान्तरमाहुः । # अक्षरमित्यादरि # तथाच, परम पद्ध हतया 

सप्तमी सा बृक्षात्रे श्येन इनिवदापराध्कमामाप्ये । तेनापचारामा- 

वादक्षरमव राक इत्यध्ः। सख(याल्पा तिनरृणवम्नति # नन्नत्यव्यद्दि # 

तत्रत्यानाम् अक्षरात्मकभगव्रह्धाक्रखानां जावब्रह्मणोः प।रददय मानः 

त्वाद्न्यपां चापरिषश्यमानत्त्रात् तान् प्रन्यवे कथनं परोक्षवादः । 

रप्रतिस।प्यमिति# प्रतिकूलं सारूप्यम् । विरुद्ध प्रात्।बम्बव्त् सा- 

ङप्परमिलयभेः। # त्रयाणामिति # क्ञान्युपासकक्रामणाम् । तथाचायं 

अन्त्राः । परो मीयते यज्ञ, परस्यवा मा लश्षमाग्रन्न ताहरो पराद्धा- 

$भिधलोको परितन अश्षरत्मकं लाक, गुहा सदयव्रह्मपुरख दहरपुण्ड- 

शोकं वेदम प्रचिष्रौ सुहतस्य ब्रह्मण ऋत खरूपामुनं [पवन्तात्रनुम- 

घन्तो जावपरमात्मानो ब्रह्मवद ज्ञानिनः पञ्चाग्नय उपामकासख- 

णाचिकताः कर्मिणश्च छायातपौ प्र्ोक्रीत्यानिसरूपत्थेप विल- 

क्षणौ । भगवतः परोक्षप्रिपत्वात् तन्त्राय परोक्षि्रादन वव्न्ताति। 

तेन जवब्रह्मपक्चाङ्खकारे$पि, न मन्त्राथासङ्कातारत्यथः। तन सि- 

दडमाहुः । # अत इत्यादि # यन पतं मन्तराऽ्थोऽना$य गुहाप्रावठा- 

त्मत्वरूपो हेतुकऋनपात्राज।वपरमाःमनवसताघने युक्त इ।त ।हरादा- 

धः । तथाच गुहाप्रव्ि्टात्मरूपस्य हेतारस्पष्टत्वेऽप ब्रह्माखङ्गत्व यु 

्तामल्यधः । प्रकरणस्य हेतुरिङ्तासाधृकत्वाते ताक्षश्चायनाय सृत्र- 

त्राषमवत।रयन्ति । क#नान्वल्याद्क । ग्याङ्कुवत्त # तय।प्लिादि# ष 
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मनुशिष्टम्लयाहमिनि जीवः पृष्टः । अस्यत्र धपौदन्पत्राधमा- 
दन्यत्राम्मात् कृताकृनाव, अन्यन्न मुना मग्पार्च यत्तत् प- 
हयसि तद्ररेति ब्रह्मापि पृष्टम् । तत्र ब्रह्म निरूप्य जीव निरूप- 

यन्तुभयोस्तुस्यल्न मह।मोगं निरूपयन् फनार्थ मध्ये स्वदूप 
क]तैथति । भ्रतो ब्रह्मवाकयमेपैतादति सिद्धम ॥ १९॥ 

व्रिरषणाच्च ॥ १२॥ 

व्रिशेषणानि पृवोक्तानि जीवब्रह्मणोरेव सद्धनानि । भ्र 
प्रिमा, आमानं रथिने विद्धिः सोऽध्वनः पारमाप्नाति 

तद्रप्णो; परमं पदमिति जीवप्राप्यं ब्रह्मा । ग्रत उभमयारेव 

मर्म्पाटत्वा कथनादग्रिमग्रन्थपयालोचनयार्पःदं ब्रह्मवाक्यमे- 
व] द्रा सुपर्णेति निःमन्दियप । चकारः भरकरणोक्तततरोपप- 
तिमपुच्चय।येः ॥ १२॥ 

व॑प्रकरणे ब्रह्म निरूप्या प्रकरण जव निरूपयन्नुभयास्तौय्यं विना 
महा मोगासम्भवात तेन तं निरूपयन् मह।भोगकूपफलयं मध्यऽनेन 
मन्त्रण तुल्यत्वबोधकं स्वरूप कातयतील्यतो ब्रह्मणः अ्रकृतत्वान्नप्र- 
छतत्वदोष इत्यथः ॥ ९१॥ 

विक्ञोष्रणार्च ॥ अनेनापि हेतुना ब्रह्मणः प्रकृनत्वमेव इदी- 
क्रियते । विक्राषणं किमित्यपेक्चायामहुः। # विरपणनीत्यावि # | 
#ै पूव्तानी(लि# पृवंस्यां वददेयाम, सणारणीयानिव्यादिषु दरपृद्रप्र- 
म्यत्वप्रसश्नप्रसादादन्ववरणेकलभ्यत्ववरणीयत्वादीनि । ननू क्मन- 
स्योत्तरशेषत्वमतः प्वेध्रकरणध्यान्यनुषयुक्तानीत्यन माहुः । # आध्र 

` मे वत्यादि #। # उमय।रति # जीवब्रह्मणोः # सबेन्यवररस्याति # 
शारीराचात्मकरमपजडव्याब्रच्या । अन्ये तु मुशडक, भ्वताश्वनर गां 
मन्ोपनिषदरि च, द्वा सुपर्णि मन्त्रे चाऽयमेव न्याय इति वदन्ति| 
तद् दूषयतुमाहुः । # द््यादि # अतत्वानश्चाभ्यां दयि येष्य- 

29 



३१४ सप्रकष्ने अणुभाष्ये । 

माणत्वेन, "समान इक्षे पुरषो निमम्नाऽनीद्राया शाचानं मुद्यमनिः। ` 

जुष यदा पदयत्यन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोक शति समन- 

स्तरमन्त्रे च जीवपरमात्मनोरुकत्वनासन्दिग्धनया जीवान्तरस्य 

जडस्य च तत्र द्वितीयके य्यग्रेवदाज्ञीवपरमात्मानौ स्फुटौ प्रतीयेत । 
अनो न्यायप्रयोजनामावादयुक्तमिल्यथः। नच ठच्र परमात्मनो नदन 
स्योक्तत्वाद्, ऋतं पिबन्ताविल्य्र जीवद्रयमेव युक्तमिति श्ड्ाम् । 
पूवाक्तयुक्तिमिद्धितीयस्य ब्रह्मत्वा जीवान्तरस्य तच्राक्राकयव्रचन- 

स्येन ब्रह्मणो मगसिद्धद्वासुपणति मन्त्र जीववद्शनाभावस्वेषान- 
अक्नित्यत्र व्याख्येयतया जीवद्वयस्यात्राशकयवचनत्वादिनि । पवम- 
त्र हृदयस्थस्य भोगसाधनेन पूर्वाधकरणसिद्धो $पि भोगः प्रकरणे- 
कयान्मोक्षापेक्षिह्यस्थस्यैवति साधितम् । तथा मन्तरव्यास्यनेन- 
नन्द् मयरूपं वैरेष्यं च वोधितप् । 

शङ्धराचा्यास्तु, द्वा सुपर्णोतिमन्तरमुषन्यस्य पद्धिरहस्यग्राह्म- 
णे, तयोरन्यः पिष्पटं स्वादर्तीति खरम् । अनश्नन्नन्यो अभिचाक- 
धा[तात्यनश्रन्नस्या$भपदयतनि ज्ञः तावना सचक्षत्रङ्नावात वयख्या- 

य, नदत सं येन स्वप्रं पवव्यथ याभय शारीर उपद्रणसक्षत्रक्त- 

स्तावेनो सच्वक्षत्रक्षात्रिनि तत्र निष्कषाद त्रयः सिद्धान्तस्तत्र न युस्यत। 
तर्त धिकरण पूवेपक्च पवर तदर्थोऽस्त्विति चत् सो$पि न। नहा 
धवविदि फिञ्चनरज आध्वसतदस्यादिफलफथनात् । सवे ससारथमो- 
तीतो ब्रह्मख्वमावश्चे तन्यमात्ररपा$भिप्रेयते । अनश्रन्नन्याऽमिपद्यत्ि 
्ञ इति व्याद्यानात । यत् पुनः संस्वस्य भोक्तृत्वकथनं तत्त सुखा- 
दिविक्रियावति मत्वऽध्यारोपण । अस्याः श्चन क्षत्रह्ाभे।कतृत्ववोधन 
पव तात्पग्रत् । न ह वेन्युक्तं फलवाक्य अविदयासंग्ेषामावरूप- 
फलकथनेन नथा निश्चयात् । इदं हि कतृत्यमोकतृत्वं सत्क्षेत्रक्षया- 
रिनरतरस्वमावाविवकक्नं करप्यन। वस्तुनस्तु ससरस्याचेतनत्वात् 
कषत्रज्ञस्य चाविक्रियत्वा्नन्यतरस्थापि । किञ्च । स्वस्याविध्यप्र- 
सयु पस्थापितसद्ध।वल्वन तस्वना$सद््रात् सुनरां न सम्भवतीलयाहुः । 

तश्च । प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकनायाः सप्रन्वयसुत्र एव ग्युत्पारि- 
तत्वन, आवद्यक्रत्वस्य च, नद नन्यत्वादि सूत्रेषु दष्यत्वेन सत्वास- 
द्।वस्याभयुपगमेकगरारणत्वात् सिद्ध तत्सद्धाव तस्य जङप्वेनामोकत्- 
त्वभप ठन जीवीयश्रुलयुक्तमागनादृरस्यायुक्त्वाव् । नचानञ्मदादि- 
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अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 

ददग्याख्थानभ्याकोपः शङुयः। येन स्वने पदयतीत्यस्य येन हेतुना स्त्रभ् 

पष्यति नत् तस्माद्धेनोरेनत खप्द्रध्र सत्वं सत्वोपाधिकं चतन्यामलय- 

लममुक्तंर्याख्यायाथ योऽयमिव्यादिना मुक्तं उ्याकरातायमुक्तजाच।- 

यमागस्यमुक्ताभागस्य च मद्धस्तदमात्रादति । नचंकस्मिङ्च्छरीरे 

ज्ीय्द्धयरिवेश्ारपासङ्कतत्वान्नायं श्रुष्यथ दति शद्यम्।अन्र, समनदर 

{मनि समानपदस्य तुर्यवाचफनया शरीरमेदस्यवामप्रतत्वेनाक्तद- 

प्रभावात् । नचेवं जीत्रानां बहुत्वेन, दा इत्यावद् द्वत्वसस्वाचिरधि 1 

प्रकारपरत्वेनाविरोधरात् । संयुक्तस्य त्वेकक्रालावाच्छन्प्रवरात्वना- 

पयुपपत्तेः । सखित्वस्य चाक्षण्वन्तः कगांबननः सखाय इ।तवत् साङू* 

व्येति । जना, नैव किञ्चित करामीतिन्यायेन श्यातव्यामल्युपदे शा- 

यद् पड्रहस्यव्यास्यानभ । नह वा पतर वदत फरुवाक्यन 

तथ निर्णयात् । नेवं ध,तव्यास्थानुरोधन मुण्डकाद्युकतन्मन्त्रऽ 

प्ययमेवार्थोस्तु, न तु जीवब्रह्मपर हति शङ्खम् । तत्र प्रकरणस्य 

्राह्यतदेन ब्रह्मणः प्रतिक्षेपानहेत्वात् । अनो, दचन्नतेषूमा ढचान्ञान- 

स्य।यैवस्वादिति पृवेतन्त्रीयन्यायाद् ढाषप्यथ। प्रकरणनुराधवात् नत्र 

तन्र व्थत्रस्थितावङ्गीका्य)। तश्र पाठविशिएटमन्वस्श्वत्राथावादए- 

स्यैव तस्य प्रक्ृरणिना ग्रहणात् । अथमेहं विना व्याख्यानववभ्या- 

फरिप्रसङ्कादविति । अतो मन्त्रवणोकपेऽप्यथमेदान्नकवाक्यत्वमर ॥ 

च्नमिलस्य तूभयमेद इति सुतरां तथत्यस्मिनू मन्त्र तन्न्यायस- 

चारणमसङ्खतमेवति दिन् । 

पवञ्चान्न परमात्मनोऽलीकिकभोगयोगे दषराहिव्यस्य प्रस- 

ङ्ेन विचारतं प्ररयकरत्व दोषरहितत्वं समर्थितमितीदं पएवेस्येव 
चाषः ॥ १२॥॥४५ 

अन्तर उपपत्तेः ॥ अनीतेषु त्रिष्वधिकरणेषु प्रथमे वैयेप्येण 
दोङिदमोगबाधकं सप परिहतवाग्रिमभ्यां चराचरब्रहणाद्युगप- 

शु भयगप्रवेच्ार्च खस्पधमाननद्दास्यो मोक्षदश्खश्चत्युमयावेधाप्पेन्षि- 
तो मोगः साधितः । इदानी संसारदशायां कि वेवेष्वमित्याका- 
दायां तन्निेतुमिदमारभथत हत्युपोदातङ्पां सङ्गति बोधयितुं धि- 
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य एषोऽक्षिणि पुरुषो शदयते। एष असेति होवाचेनदमू- 

तमभयमतद् ब्रह्मेति । तद् यथ्प्यान् मर्पिवादकं वा स्ति. 
ति वत्मनी एव गच्छनीयादि श्रूयते । तत्र सशयः । प्रतिबि- 
म्वपुरुषस्य व्रह्मतनोपासनापरमिदे वाक्ये, ब्रह्मय।क्यमेवेति बा । 
विरुदराथवाचकलाव सन्देहः । 

तत्र दरयत इति वचनात् प्रतिषिम्ब एूतायप । व्रह्मपरकर- 

प्य च समाप्रलरादषा सोम्यतेऽस्पद्रिया आन्मविद्रा चत्युपसं- 
हारदशंनाव् तिद्यंमुपामनापरतेव वाक्यस्य युक्त! । 

षयवाक्षयमुदाहरन्ति । # य पप दत्यादि # । # श्रूयते हति *# छ्रा- 

न्दोग्ये षष्ठे प्रपाठके उपसकोसलव्रदायां शुयन । वाक्रयाथस्तु, ्र- 
ह्मतीत्यन्ते पुरःस्पूनिकः। अग्र तु पृवचाक्य यदाचार्यणोक्तम्, अहं 
तुते तद्वक्ष्याम यथा पुष्करपलाश अपो न शिष्यन्ते पएवपरववि- 
हि पपं कमन श्छिष्यने इति एलम् । नत्र निदशनं स आह । 
#तद् यद्यपील्यादि# तत् तत्र इदं निदरनम्। यद्यप्यस्मिन् अश्षिपुर- 
ष्यानभूने अरक्षिण, सपिवा उदकं व्रा सिथति धारया भूग्ः पात 
यति, बत्मनी अक्ष्यावरणादिभूते पक्ष्मणी पव गच्छाति प्राप्नोति । ते 
पवाद स्निग्धे च भवत, न त्वक्षि। दथाच यत्स्यानस्येदशां माहात्यं 
तस्य ज्ञाने मनि पापसन्छेषो न भवत्तीदयत्र कि वक्तव्यमिति बोध्यः। 

अतान्येश्चतुष्को रिकः संशय उपन्यस्तः । किमत प्रतिविम्बात्मा 
नियत, विक्ञानात्मा वा, इन्द्रियाधिषठावृदेवता वा, परमेश्वरो 
धेति। स न युक्तो, इश्यत दतिपदेन विक्ञानातरे तरतयौरहदयमानयो- 
्निरासादिति बोधयतु संशयाकारम।हुः #तन्नलयादि# । ननु दोन 
विषयत्वं ब्रह्मणोऽपि नास्तीति संय पवाश्र न घटत इति शङ्क 
यां तदृषीजमाहुः । # विर्द्धत्यादि # इदयते इत्युक्तं दशनम, अभू- 

तत्वािकं च परस्परविरदधार्थो, तद्वाचकषत्वात् तयत्य्थः । पूप 
। क्षमाहुः। # तब दश्यते शत्यादि% प्रकषरणसमाप्तौ देतुरूपसंहारद श- 

नादिति। #तत्िद्धधमिव्युपसंहारसिद्धधेम् । रनु मास्तु तत्रोपसं- 
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प्रतिरोधे हि ब्रह्मपरता । उपाप्यलरेन ब्रह्मधमाणागन्नयों 
भविष्यत्वं माप उच्वत। श्रन्तरः, प्रक्षिपध्य दृरयत इत्युक्तः 
परमात्र । कुतः । उपपत्तेः। उपपदते हि त्य दशेनमार्षम् । 
सतत्र ब्रह्म प्रहन् वहिः सनिषाने तस्य स्थानस्याृषटलात 
तत्र भगवेन्तमुपदिशति । लकं त्राव तजवाचन्रहतुते तद्र 

६१।पीति महदुपक्रमाच्च । 

हारस्तथा सनि प्रकरणेक्याद् ब्रह्मवा्रयत्वमेचाय्यित्यन आदह । # अ- 
विरोध हीव्यादि । यदि हि हदयत इन्युक्तं ददनं न विस्द्धयते तदा 
तथात्वं शक्यवचनं, न तु तदमावेऽपीत्यथः । ननु त्वन्मनेऽप्यभया- 
दिपदनिरोध दव्यन आह । # उपास्यत्तेनत्य।द् # सिद्धान्नं व्या- 
चतत #उपपद्यन इत्यादि #। #आषमितिकै साधन विदोषरजन्यम् | तदृ 

वयुन्पाद यन्ति #नवेतरेन्यद # । #उत्कृएन्वादिति# जगाद्सेग्े- 
ण तन्माहान्म्यत्रोधकत्वत् | नन स्वद्पष्यःनापदेशाऽप न तस्य ब्रह्म 

त्वश्राधक हृत्यथैः । नन्वात्मवियो पसंहारस्य पूत्रै दर्दितत्व्ात् प्रकर- 
णाननुग्रह हेतोः साध्यसमत्वे कथं ब्रह्मतासाधकत्वमिष्यत आहुः । 
# लोकमिल्यादि # उपकोसलेन ब्रह्माण्डे गो ऽपन्हुनऽपीमे नूनमादशा 
अन्याहशा इति वदतो अ।चार्यणागिनिते उपदणश ज्ञा>, उपकोसलखेना- 
चायाशयाऽगन्युक्तभनूदेते, आचाय लकया व ।कल तताचान्नत्य- 

नेन कं ब्रह्म सं ब्रह्मति यदवोचननग्नयस्नह्य क् प्राप्यमवांचन् । श्रना 

खोकानिति पाठे स्वग्निविद्याप्राप्याः पृथिव्यादय, अ्मविद्याप्राप्यं 
ब्रह्म चेकरेषरवृर्या सङ्ध्यत । नत्राश्चिविद्योक्तलाकग्रापयुपायस्यादि- 
त्यपुरुषोपासनादिरूपस्य तेरक्तत्वादात्मविच्राक्तलाकप्राप्त्युपायभूः 
ताम्, आचायैस्तु ने गनि वक्तेति तेगचायवक्तव्या गतिया बाधिना 

सा$वर्िष्यते । सातुशतापि तदा भवनि यदा प्रतिश्रन्धकापगम 
इत्याभिसन्धायाचायं आह । अहं तु ते तदक्ष्यामीर्याद् । तन पतं 
फाले थते, उषपकोसन धड्धा पूवकं, व्रवीतु मगवानिति विन्ञापितर्व- 
स्तक, य पषीऽश्चि्णीस्यद्यक्तम् । तन तदक्ष्यामाति याप्रनिन्ञा मा 

महत आपश्िद्य।मनिकथनस्येवोपक्रमस्नस्मात् । तथाचाग्निभित्त- 
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भ्रतिषिम्बमात्रस्य च न पुरूषतवानियपः । साद् दिरो- 

धामवराद् ब्रह्मवाक्यमतर ॥ १३॥ 

स्थानादिग्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 

एतं पंगद्राप इत्याचक्षते । एत हि सवा वामान्यमिष- 
यन्ति । एषृ उषएम वापमनीरय हि मवपि बामानि नय 

ति। एष उ एव भामनीरेष दहि सर्गेषु लोकेषु भातीति । 

वामानि कर्मफलानि । तेषामेव मनोहरसरेन तदथं कपकरणाव् । 

कणफमरयः कमफलद्ानं च यत इति स्वगोपवगफरदातृतपु- 

क्तम् । सल केषु भ।न च । एष इति तपताऽक्षपुरुषं निर्दिदप 

स्थानादि व्यवदियते । न हि प्रतिवरस्वासनः खानादिव्य- 

दशः सम्भवति । 

दुपमहारे नेऽपि पुनस्नस्था पवो पक्रान्नत्वेन प्रकरणस्य सत्तार 

हताः साध्यसमत्वमित्यथः । ननु तथापि प्रकरण श्रुत्यपक्षया वुब- 

त्वाह नश्वुतिसङ्ो चोऽनुचित १ति प्रतिविम्बपुरुष पवात्राङ्गाकाय 

हप्यत आहुः #्रतिविम्बेन्यादि #। मत्य सङुोचाऽनुचतः स्याद् याद् 

दशन विषयस्य प्रतिबिम्बस्य पुर्रस्व नेयत स्यात् । तद्वतुन। 

अन्येषामपि प्रतिबिम्बात् । अतो विष्यवशन दशेनश्रुतिसङ्धो चस्तघ- 

मतेऽपि तुर्यः । प्रकरणविरोधश्चाधिक्त इति न प्रतिपुरुषस्योपासना 

विधायकमिदं, कन्तु ब्रह्मवकयमेवत्यथः ॥ १३॥ 
स्य नादिष्यपदेशाच्च ॥ पूवेसूत्राक्तस्य हेनोवारकवलितत्वात् 

-सुतरान्तरं पडतीलयाण्यन सुरं पटठिन्वा ऽ्याचक्षते । # पंतामिव्यादि # 
तथाचान्तरपदेन परषसु्रदेव यानप्राततेरस्मिन् सुष्र थानादीदयत्राव- 
दृगणस विज्ञान त्यथः । एतेषां संयद्वामत्वादीनां कथं ब्रहमत्वगमकष- 
तेत्याकषाङ्खायामेतव् व्याक्रुवन्ति # वामानीव्यारि # । # क्मरफललय 

इति # पतस्यैवानन्दस्यान्वानिभूतानि मात्रामुपजीवन्तीति धुतेः, 
स्र पदं हस्तिपदे निमभ्रमितिषत् सवषां सुखानां त्रैव श्छिषटतवेन 
लोकानां तद्वयवस्वेन अ तश्रैव ठय शयथे । एतेन स्थानपद्यो- 
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चकारादेतततस्यवाक्यस्याप्य यमेवाथ; । इन्दरविराचनभरजा- 

पतिसवाद् । भ्रथ योऽयं मगतरोऽप्पु परिख्यायत इयासुरम । 

नतु य एषोऽक्षिणि पुरुषो हृदयत इत्यादि । तस्पादक्ति पुरुषो 

ब्रह्मे ॥ १४॥ 
सखव्रिशिष्टाभिधानदेव च ॥ १५ ॥ 

नु किमिति निर्न्धन ब्रह्माक्यतवं सम्पाद्यते । उपाप्तना- 

परतरे को दोष इत्याशद्ार । मुखतिाष्टामिधानतव । ए- 

तदमृतमभयमेतद् श्रद्यति । यद्यत्रोपासना विध।येत, एष आ- 

क्तरीत्या टयाश्रकत्वमिलय पि भ्याख्यातम् । तदा तु नदृगुणमेविक्ञान 

एव । तथापरैः संयद्धामत्वाद्िभिरसाधारणधर्मेरत्र ब्रह्मत निश्चीयने। 

अनः प्यैसूत्राक्तो हतुरपि तस्येव साधक इत्यथः । पव न्याय वा- 

कृयान्नरेऽप्यतिदेष्ठं सूत्रे चकार व्याहुः # चक्षारदित्याद् #।त- 

प्स्मारयन्ति # इन्दरेत्यादि # । तत्रापि प्रथमे पयाये, य पाऽक्षिणी. 

त्यारकयैतद् ब्रह्मन्यन्न एवभेवोपदिषटत्वात् तादेत्यथधः । नचु तत्न, अथ 

योऽगमित्यादिना प्रच प्रजापतिना, एष प्वेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत 

हति प्रतिविम्बस्येव निगमनात् कथं तद तदरकवाक्यत्वामति शङा- 

यामाहुः # अधेत्यादे # । पनद्ग्रं, उदशराव दत्यादना द्नद्र।चरा 

चनयोर्बौधर परीक्ष्य ताभ्यां शारीर पवात्मत्वन शते प्रजापातना,अ- 

नुपलज्यात्मानमित्यादिना तदोषरकथनात् तस्य ब्र्युरत्व बाधतम् । 

भव्या चोपपादितम् । अनस्तदेवासुरं, न तु तनः पूतेतनमपीष्यथः। 

नच प्रजापतिरनेवं च्छि किमित्युपादषटमिति शङ्खम् । आधक्ारपरा- 

क्षाधस्वात् । नच मिध्याभाव्रित्वे प्रतारकत्वं वा । अन्तयामन्राह्मण 

तस्य सवौन्नरत्वश्चावणात् प्रतितिस्ब अन्रादाो चात्मनः सरवन, यत 

पत दूपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा$सुरा षा ते परामविष्यन्तीति 

कथनेन तदुभयामावरादिति ॥ १४॥ 
सुखबिशि्टाभिधानादेवै च ॥ अभिधानं विद्ृण्वन्ति *पतदम्- 

तमित्वाद् #। अयमथः । भत्र ह्यतद्िरेषणत्रयं पूवम्भिधायाग्र 
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सति । तदा अशूतादिविचनं व्यय स्वात् । तद्धमाणां पूय 

्राप्लान । तमादभूनमानन्दः, अभपं विद्, ब्रह्म मत्, म- 

च्विद् नन्द आस्युत मवति । श्रत, एष इत्यक्षिपुरूषं निर्दि- 

ठम ससविशष्टममिधीयते । म्यते ब्रह्मर्यापकलमिति 

सखम [नदिषटम् । ग्रतः सुखानिवषटामिधानादुे ब्रह्मवरिव- 

पिति । एषा प््यापात्तरेत्यपकारः 

चक्रागत् सदादिभिरपि। तस्माद् ब्द क्षिपुरूपः ॥१५॥ 

श्रुतापनिषक्तगत्यनिघानाच्च ॥ १६॥ 

स्वरूपतो निर्णीय फलता निणंयमाह् । शरुतोपनिष्स्य, , 

श्रता उपानद् विश्वा येन तस्य प्रिद या गतिर्द्बयानाल्पा 

[7 गमी गिर 

संयद्ा मल्यादय उच्यन्मे । तेनेनत्त्रयस्य स्वरूपवाधकत्वामान ज्ञाय 

ते । नच्च स्चिद्ानन्द्। सकमतानन्र। $म्रतपद मानन्दवच।चकामात 

सनन्करुमारण सुखरूपं भूमाने प्रस्तुल्य, यावे भूमा तदमरनामाति | 

छान्दोग्ये श्रावरणाङेयम् । अभयपदं चिद्वाचकामति स्वभयं ह वे 

जनक्ष प्राप्तो ऽसानि क्षानेोपदेशात्तरमभयपदेनापसहारात । ब्रह्मपदं 

सद्वाचक्रमिति च, सद्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मल्यज्न प्रथमनिर्दशादित्ति। 

पवं सति पुत्र यदग्निभिः कंपदेन सुखवाशिषटमुक्त, तद त्रारशनप- 

देनाभिधीथने । नच सख्चितारापि स्वरूपभूतत्वाद् परह्य वस्यापकन्व , 

शाङ्धाम् । तयोयथायथं जड जवे च प्रव्यक्तत्वनेकान्तिकनथत्वामा 

वात् । अनः सुखमव विदाषगात्वेन निदृष्टम् । # सद्।दिभिररित # 

आनन्द सहभू" सार्चन्त यद्ामत्तादि।मः। 

रामानुजाचायास्त्वेतदप्र, शत पत्र चस ब्रह्मनि सुत्रान्तर 

पटम्ि । अथस्तु, अत पवर सुख्विहष्टामधानाद्व, स॒ खपद्प- 

दिष्ट अकाशो ब्रह्मति । तत् पवेसुत्रेण गत।थत्वाद्न्यना द्र यतं ॥१५॥ 

श्चनोपनिषत्कगत्यमिध्रानाश्च ॥ पतासुतप्रय।जनमाहुः। + ख- 

पते द्याह #। # फरत हत > फटस्य तात्पयलिङ्त्वाच् तथे. 
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साऽक्षिपुरूषाब्रदोऽप्यु च्यत । अथ यदू तरै षास्मिन् शव्यं फमे 

कुमेन्ति, यदि च नार्बिषतेतामियन्तीत्युपक्रम्य चन्द्रमसा वि 

श्रतं तसपुरुषाऽमाननः ल एतान् ब्रह्म गमयत्ति । एष दृतरपथ। 

ब्रह्मपथ इत्येतेन प्रतिपद्माना इमं मानवमात्रतं नत्रतन्त इति 

ब्रह्यत्रिदो ऽप्येष एव्र पागः पुनराहात्तराहतः । चकारस्वृक्तपध् 

खचयनाधिकरणपूणेलवाधकः ॥ १६ ॥ 

अनवस्थितेरसम्भवाच्च नतरः ॥ १७॥ 

त्यथः # ब्रह्मविदो या गनिरिनि # पनस्या ब्रह्मविदा गतिन्वं का 

्द्ग्य पच पञ्चाग्नित्रिद्यायां तद्य इत्य विवय चमेश्ययच् श्रद्धा तप 

इस्युप।समे ते $िषमभिस्तस्मचरन्तीदय दिना श्रावेनम् । सवत्र प्रय- 

ज्ञायत । मीनाय।मप्यग्निञ्य।तरहः शुकः षण्मास। उच्राययाम, 

तच प्रयाना गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्माचदा जना दत्यनन च । #अजथदल्याद्# 

वाक्यार्थस्तु, अथानि प्रतिज्ञायाम् । यदु चेव यद्र, अस्मिन् पुरुषव- 

त [र भृत, शव्यं शवसस्काररूपमद्ुदेहक कुवान्त ज्ञातय), यद च 

न कुवन्ति, उमयथापि तषामश्षिपुर्षचिदां न परलाकं फलवेषम्य- 

मित्युक्स्वा विद्याव्रतं गमनप्रकारं वदति । अ।चपामत्याद्ना ।भ- 

मानव इति । मनुकृनस्रावनुत्पन्नः । मनवश्च रिवप्यन्ता बोध्याः । 

सलोकपालामुनयो मनूनामाच मनुं प्राज्ञलयः प्रणमु रान चतुथस्क 

न्य प्रैत्रयेण महदिवर्$पि मनुपद् प्रयोगात् । तन भगवता दून दत्य 

थः । दवपथ इति। दवैगमयिवृमिरपलाक्षिना मागः । भैव्रह्मपथ हात 

ब्रह्मणः व्राप्यसय परस्य सम्बन्धी मागः । # ञवनामान # भ्र 

्तसाधनभूनम।गम् । 

भमायावाददनस्तु, ब्रह्मत स्य त्रह्माध्यनातं श्नः मन्याम 

मङ्ीकुवौणा इमां गति नाद्वियन्त । तज्ञ व्याख्ययश्चुनाचरध्रद्व्राप- 

क्यम् । अतिदृपानद्भावसदकारण सयामुक्तक्रममुक्तय। रुपपरय। कत - 

श्रतिविरोध।भ।यबेतद्धकतुञ्।र्तस्वापस्छा चततर्यागायागादद्राति ॥ १६॥ 

अनवदस्वितरसम्भवाच्च नतरः ॥ सूत्रप्रयाज्नम!हुः। # 

४१ 
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इदमनाधिकरणं पुनमिषधष्सेन विचारयति । ननू पासना- ̀  
परतेऽपि सवेष्ुपपशते । तद्धमव्यपदेकनेवोपापनोपपक्तेः । 
अतः सवां उपपर्तयो व्यपदेक्षिद दावेन सङ्गच्छधन्त इयेवं प्रष्ठ 
उच्यते । इतरो नात्र वाक्यैः । भ्रनवस्थितेरस्थिरत्रत् । उ- 
पदेशकवाक्यत्वादु पदेषु चश्ुग॑तं भरेव । तथाच वक्तुदैैना- 
भावादनात्नलम्। दुरपगमे चापगच्छति सद्वितीये तु सद्वितीयः। 
उपासनाकाले च सुतरापनवस्यितिः । सद्वितीयापामनामापापि 

(9 

भ्रवरयामननय। भिन्नविषयत्वादनवस्थिति; । वक्तुरेव नियमे गु- 
रो मिवेन्पेन घुतरामनवश्ितिः । 

दद मिल्यादि # तथाचोक्ताधिकरणद्वयविषयवाक्ये उपासनाप्रसङ्गा- 
भावेन सन्देहानुदेयादतर तु तवद्यात् पुनर्विचार इत्यथः । पूर्वपक्षं 
ग्राहयन्ति #नन्वित्यादि# । विमजन्ते #तदमत्यादि* प्रतिविम्बपुरष- 
स्य ह्युपासना ब्रह्मत्वेन कतेग्यात्रोच्यते । ब्रह्मत्वे तु तदेव बुद्धावा- 
रोदति, यदा ब्रह्मधमोलतन्र व्यपदिश्यन्ते । भतो व्यपदेशिवद्भावेन 
ञ्यपदेशवता ब्रह्मणा तुर्य षतेमानतया प्रतिविम्बपुरुषेऽवगते उपा- 
सना सिद्धयतीति तत्परत्वे सवो उपपखयो गलत्याभधानान्ताः सङ्ता 
भवन्तीति ददोनश्तिसङ्ोचो न युक्तस्तस्याः प्रथमावगतत्वेनासञ्जात- 
विरोधतया मुस्यत्वादित्यथः । सिद्धान्तं भ्याचक्षते # इनरो नेद्या- 
दिः । #मवेद्ति%# दश्यत इति पदेन दृश्यतया प्रतिपदं मवेत्। अय. 
मथेः । त्वया हाक्षिखयने इदयत्वकथन।त् प्रतिविस्बपुरषो वाक्याथ, 
व्वेनापाद्यते । तत् तदा स्थाद् यदि इश्यत्वं तस्य नियतं स्यात्। तदः 
तु न । कुतः। अखिरत्वात् । तथाहि । किमत्राचा्यण स्वचक्चुभ॑त 
उपदिश्यते, परबश्चुगेतो वा । अधि वक्षतुरनाप्तत्वाद खिरत्वम् । दि 
तीये तु द्रष्टरि पश्यत्येव प्रतिविम्बात् तदपगमे प्रतिदिम्बस्याप्यपग- 
मादा्रस्वम् । द्रष्टार सद्धितीये तस्थ सदितीयत्वादकत्वो पदे दास्य 
विरोधादञ्जरत्वम् । उपास्तनाकले च चित्तस्य याय नेत्ननिमीरने 
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` किञ्च । पनपो हृपामनं कतेग्यम् । तत्र बासम्भव एव । 
ताहशषपेवस्तं च न सम्भवति । श्राघुरत्वं च भवेदिति चका- 
रथैः । तस्मादिस्याने सहज एव यो भगबानप्ति तत्परम. 
त्रयमिति सिद्धम् । व्यापकपरवेगतस्य सवेतःपाणिषादान्त- 

भरति विम्वमाव्रामावादुपास्यस्यामावाङु पासनायाः सुतरामखिरत्वम् । 
यदि च द्वितीयं विना तद्सम्भवाव पल्लीद्धितीयस्य यागादिवत् 

सद्धिनीयस्थेवोपासनाऽ्नोपगम्यते, तदा तु वाक्यभ्रवणक्षारे थोतुरे- 
^कत्वातुपासनाकाटे चाभ्यसपिक्षत्वाच्छरश्रणमननयोः प्रकारभेदेन 

मिन्नत्रिषयत्वात् प्रमीयमाणानुष्ठीयमानावश्ययोरुप।सनायाः प्रकारै. 
क्याभवन वेरूप्यादूनवखितिः । यदि च धवणष्शाया वक्तुः सरवा- 
द् वैरूप्यं परिहियत, तदा तु वक्तुरेव सदितीयत्वतियमे गरोनिब- 
रापत्या निधन्धस्य फतमदाक्यत्वेन चख सुतरां वुष्टव्वादनवखिति- 

, रिति । एवमनवख्ितिं व्युत्पाधासम्भवं स्युर्पादयन्ति #किञ्चेयादि# 
^ # तेत्रोनि # मनसि । तथाच प्रतिषिम्बस्य सक्निधापयितुमहाक्ष्य- 
सवादुपासनाया असम्भव द्यथैः । उदासनाथं धमोणां कल्पितत्व - 
ङीकारे सव्याख्यातस्य वक्ष्यमाणधरकारकस्यासम्भवस्येष्टत्वापादने 
पूव॑पक्षनिरासस्य कतुमराक्यत्वदिवं व्याश्यातम् । अयेतरत्यास्या- 

समपि सङ्कीतुं चकारसुचितं दूषणद्वयमन्यदाहुः # त।ददरोख्ादि # 

आत्मस्वाऽघरनत्वादिधमेवस प्रतिबिम्बस्य न सम्भवति । तस्या उ- 

पासनायाः प्रतिबिम्बपरत्वे तस्या आसुरत्वं त्रिरोचनप्रतिपन्नवेन 

रावितं भवेत् \ ततश्च गतिविरोधो भवेति चकाराथ इयथः । 

सिद्धमाहः # तस्मादित्यादि # । # सहज शति । स्वाभाविकः । 

तथादि ग्यापकस्य ब्रह्मणः खुठ्ये खाने खिति: कथमुपपद्यत इ- 

पः तासुपपादयम्ति #ग्यापकेल्यादि# । तथाच सवेतःपाशि- 
दान्तत्वेन पुरुषस्य प्राकट्यात् स्वस्पमपि स्यानं पयोप्तं भवती- 

त उपपद्यत दस्य; । ननु -सगुणस्योपाधिविङोषपरिच्छिन्नतया 
हीवति स्वस्पे क्ाने सितिदपपच्चत पवेति तद्धिदाय सवेतःपाणिषा- 
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सादानन्दुमूत्तिमंगवानेव । ब्रहमव्रदे सपेम मर्यादा । सगुणवा- ` 
दो ब्रह्मवादाङ्गानादिति ॥ १७॥ 

अन्तयोम्यधिदेवादिषु तदमेव्यपदेशात् ॥ १८ ॥ 
एजयति रणम 

दान्तन्वं किमगमाद्वियन इवयत आहुः ॐ ब्रह्मवाद एटयादि # । ब्रह्मैव 
सवेमिति वादो ब्रह्मव्रादः। स च वहु स्यामिद्या थूनि्षिद्धः । तत्र 
च सवतः पाणिषपद्ान्नत्वं चुनी गीतायां च मिद्धमतम्तथ।जक्रय- 

ते। यः पुनः सगुणावादः स तु ब्रह्मवादाज्ञानादकदे शमादय जघ. 
न्याधिक्ारिणः प्रति प्रदत्तो नाद्रियत इत्यथः । भागरूनक्षिपुरषश्य 

मण्डलब्राह्मणे, स एष पतेन्द्रो यो$यं दश्चिणशश्चन् पुरुषोऽयेयमि- 

नद्राणीत्याद्नि हृदयदेशे जीवसंसारदशायां श्रावितः । इन्द्राणी च 
भगान् स्वा तमानमेव रतवान् । स आत्मानमेव दधा $पानयत् ततः 
पतिश्च पत्नी चामवनामिति पुरखविधत्राह्मणश्चुतः। प्वञ्ेतेनाधिकर- 
णत्रयेण सम्मागप्रा्तिसूत्रमप्ये सूचितं सव॑रूपत्वानन्दरू पत्वखक्र- 
तैत्वमदन त्रिविधमपि वैक्रप्यं साधितं हेयम् । पवञओान्र निर्दोषत्व. 
रुप प्श्य एव प्रकटसश्चिदानन्दर पत्वात्मकं तञ्ज्तुरपि दोषनि- 
धारफत्वरूपं च हेतुद्यमुपाद्घातत्वेनोक्तमितीदमपि नस्मैव रेषः। 

अत्र विहनिन्दरण काण्वपञ्चमाध्यायखं, यत् साक्षादपरोक्षाद् 
ब्रह्म य आत्मा सवान्नरस्तं मे व्याचक्येति प्रशन प्रब्र्तम, एषत आ 
त्मा सव्रान्तरो याऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृन्युमेतीति 
चाक्षयमुपन्यस्य तद् थस्य ब्रह्मत्वे चन्ततम् । तदविरखमित्युप- 
रम्यते । । 

शेषस्तु, अनवद्ितिसूतरे भिश्नमधरेकरणं दील, अङ्ू्ठमा- 
श्रः पुरुष) ऽङकुषठं च समानः । रश: सवेस्य जगतः प्सुः धीशानि 
विश्वभुग्' इति तेत्तिरीषमहोपनिषद्धाकयं विषवत्वेनोद। हतवान् । 
तश्र प्राणो शा ब्रह्म वेति संशय्य, ब्रहमत्रेति निर्णीय, तं शिषसेन नि- 
गमितवानू । तश्र रिषत्वाहिे दृपणं प्रहस्ते प्रपितमित्युपर- 
भ्यते ॥ १७॥ ॥ ५॥ । | 

। अन्तवास्पथिदैवादु तदमेग्यपद् प्रातु ॥ पूतरौिकरणे भोग- 
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यदम च लोक् प्र लोकं स्रा च भूतान्यन्तरा य 
पयतीत्युपक्रम्य श्रूयत । यः पृथिर्षां तिष्ुन परविव्या अन्तरो 

यं परदः न वेद यस्य परथिवी शरीरं यः पथीमन्तरा यमय- 
तीलयप त आस्मान्तयाम्यसून इत्यादि । 

वैलश्चययसाधकं वे्ेप्यमन्नौदास्थिनेऽक्षिपुरगे चोपपादिनम् । वाज- 
सनेयिनां मष्ड ब्राह्मणे, स पष एवेन्द्रो योऽय द क्षिगस्न्नन् पुरुषो- 
ऽथयपिद्दराणालयादिना हृदयदेशे नयाभ गस्य श्रावणात् । अनः परं 
तदेव वेक्ष्यं सृष्टदिशायामसनत्वादन्तयौमिाण सवहदयते शवरति- 
न्यस्तीति बोधरनायदरमाध्रकरणमारभ्यन इत्याशयेन विप्रयनाक्यमुदा- 
हरन्ति # य दमं चल्यािं #। #श्रयन इति # वाजिशाखिनां ब्रह .. 
दारण्यके ्रुयने # शइ्यादीद्यादिपदनावग्न्याकः रावाय्वावृत्यचन्द्र- 

तार कदि ग्विद्युरत्तनायस्नु सवलोकसववेदसव्यज्ञसवमूतप्रणवाकव- 
पषुःधोत्रमनस्वक्तेजलमारेतम।त्मान्तान्येवेविधानि वाक्यनि मग 
हन्ने । पतेषु स्तनायत्न्वन्तानि द हाधिदे ववाकयानि । ननो यथाय- 
यमेकेकमधिलोकाचिवदा।धयन्नाधिभूनवक्यम् । तनः प्राणादीनि 
दशाध्यात्मवाक्यानीदयेवे चतुिशनिः। स न आत्मरति माष्यन्दिनिपा- 
ठ । काण्डपाठे त्वन्नरिक्षमधिकम् । आत्मश्ने विज्ञानमुच्यत इति 
भेदः । ततः, अदष्टो द्रष्टा अश्चुतः धोना अमनो मन्ता अविज्ञातो धि. 
हाता नान्योऽतोऽस्ति द्रश्रा नान्योऽनोर््ति अता नान्योऽना$स्ति मन्ता 
नान्यरोऽनो$स्ति विष्त्रिष त अस्मास्तयोम्पसूुनो $नोऽन्यद् तरापिच्यु- 
पसंहार । वाक्यार्थस्तु य धमं च लोकम् धतज्जन्मीने देहं, पर च 
लोकं जन्रान्नरीयं देहं सवाणि भूतानि ब्रह्मादितुणस्तम्ब,न्तानि, अ- 
न्तरो $यन्तरवत। सन् यमयति द् सयन्जवद् भ्रामयति खसमुचित- 
भ्यापारं कारयतीद्येव कायेद्धाराते ज्ञ पायत्वा, तन्खरूपप्रश्च उदा 
रकेन रत हत्युपक्रप उकतवा आ्ञवरक्योक्तमुत्तर, यः पृथित्यामि- 
ल्यादिनि। कथयति । तन्न ता्शान्तयामिसत्तायां, मीषार$स्माद् वानः 
पवते, पतसयेवाक्षरस्य प्रशासन गारं द्यावापृथिवी विधृति तिष्ठत 
इव्यादि शुनः प्रमाणरवोना भिल्याह । यः पृयिव्यामिलयादि । नन्न यः 

एृथिष्यां तिष्ठन् सोऽन्यं मीन्युक्ते जडाद् मदसिद्धावपि पृथिभ्यवं- 
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ततराधिदेवमधिरोकमपिमेदपयियद्पधिभूतमध्यासं च क- 
शविदन्तरवस्थितो यपयिताऽन्तय।पीति श्रूयत । तत्र संशयः । 
किमन्तयाम्पपिदेवादिषु समतेक एव, प्रथाधिदैवादीरनां भेदाद् 

खितेषु सवैप्राणिप्वनिध्रसङ्क ईति तद्वारणाय विशिनष्टि । यः पृथि. 
ठया अन्तर दति । अभ्यन्तर इत्यथः । पतं बहिष्रप्राणिवारणेष्पि त- 
दन्तःस्यस्याभिमानिनो वारणं न सम्भवतीति तद्कारणाथे विशिनष्टि। 

यं पृथिवीन वेदति । पथिव्यमिमानिनी देवतात्मायंनषेदनजा- 
नातीति । तेन तद्भिन्न र्यभैः । पवं जडाज्ञीवाश्च भेदे सिद्धे 

` तस्य तत्र स्थितः कि प्रयोजनमित्याकाट्ायामाह । यस्य पृथिवी 
हारीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति । गामाविदय अं भूतानि धार. 
याम्यहमोजसाति भूनधारणका सिद्धये, सा ह्वारीरमर । तक्नियमनं 

च तत्कायंसिद्धधैम्। अन्यथा तद्विसम्मतो कां न सिद्धयेदिति । 
अत्र द्ितीयमन्नरपदं नमधातुनिष्पन्नम्, अन्तरं कंरोत्यन्तरयति, 
अन्तरथतीव्यन्तर इति सव॑न्तःस्थापकत्वयोधनायम् । अन्यथा पौ- 

नरका पत्तेरिति । एवं सर्वत्र वोध्यम् । अब्र प्रञ्षवाक्यानुक्तधमोणां 

बोधनं तज्कानह्ापकं हेयम् । 
अस्मिन् वाक्यसमूहे कुत्र संशव एव्यपेक्षायामाहुः। #ततराधी 

ल्याि# ¡ संशयाकारं तदू जं चाहुः #फिमित्यादे # तथाच सव।- 

स्तयौ प्रिणापसहारान् सवेग्रेकः । अधिदेवादिपद्नामव्ययामावेन 

तत्र तश्रायिकरणे यौगिकत्वे$पि, पुरुपश्चाधिदेवतं, स्वमवोऽध्या- 

तमम्तुच्यते, अधिभूतं क्षरो मावः, अधियङ्खो ऽहमेवात्रेति गताया, त॑ 

थोगमनारत्य रूढेवा, तशद धह यो वतत दति यागान्तरपुरस्का 

रेण योगड्देवा बोधनादितेषां न।मत्वमवधायते। समानन्यायादधिवेदा- 

धिरोकयोरपि तथात्वम् । नपुंसकलिङ्ग तु रोकाभ्रयत्वादपिष्यम् । 

धवं सिद्धे तेषां नामत्वे तैरप्युपसंह।राद् भिद्यते षेति तदूबीजमिष्य- 

दः । नन्वन्तयौमिणः पृथिष्याचन्तवतिंत्वस्यात्र फथनादन्तवे्तिनश्च 

्रह्मत्वस्यान्तस्नद्धमो पदे शारित्यत्र साधितसवादत्र सन्देह पत्र न 

घटत हति फिमथमधिकरणारम्म श्याकाद्भयां तदुपगम्य सन्देहं 
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भिथत इति। सामान्यतस्छन्तलद्धमापदेश्षादिति न्यायेनाऽत्ापि 
ब्रह्मत सिद्धमेव । तथा शब्दभेदात् सन्दिह्यते । अ्रधिदैवादिष- 
मेदा आधारमा भगवस्युपचरयन्त, अथवा सत्ाबिष्िष्ट ्र- 
न्य एवेति। तत्र तत्तद धिद्रेय यो वतेतेऽभिमानेन तस्य तार्ष- 
्रब्दपरय।गः । 

अधिखोकादयश्च शाखान्तरेऽन्यत्रैव प्रमिद्धा योगरूयाप- 
काः पञ्चस्वधिकरणेषु । ् रधिलोकमधिज्यीतिषमयादि । अ- 
तोऽपिदेवादिकषब्दा यौगिकाः सन्तो न भगवति वतितप्ुतह- 

सम्रथयन्ति # सामान्यत इयादि # । # तथाकब्दमेदादिति # अ- 
धिदेवादिषदमेदात् । कथं ततः सन्देह हत्यत अहुः # आधंदैव- 
त्यादि # देवानां समूहो दैवम् । दैवे इस्यधिदैघमित्येवमधिक्रणा- 
यकाग्येयीमावनिष्पश्ना पते शददा योगेन तोस्तानाधारानभिदधाना 
अत्र पृथि्यादिधाक््यसमुद्ायान्ते सवेलोकायेकैकवाक्य चतुष्टय - 
न्ते प्राणादिवक्षयसमुदहायन्ते च यथायथमुपरनिबद्ा अधिलो- 
कादिषु पुनरक्ततामापचमाना व्यथो; सन्तः खप्रयोगसामर्येनाध- 
वत्वादिरूपान् ध्मीस्तसदाधारषु बोधयन्तीति ते ष्रडमद। आधारध- 
मौ: शब्तः सन्निहिते$न्तयामिणि भगवत्युपचयन्ते । # अथवा त- 
तदधिष्ृद्य येऽभिमानेन तत्र तत्र वतैन्ते$भिमानिनो$धिदेवादिसंक्ा- 
विचिः षडन्य फट्पनीया, यद्धमो मगवस्युपचाराद् भवेयुरियिवं 
सन्देहो घटत प्पेत्यथः । पवं सन्देहं स्मथयित्वा एवपक्षमा- 
हुः । # तत्रस्यादि # । # तत्तदधिङृरस्यति # तत्तत् पृथि- 
व्यादिकमधिक्करणी रत्य अमिमलयाऽहमिति स्वीकुवन् यो वतै- 
त नव्र॒तिष्ठति तत्सम्बन्धी अधिदेवादिप्रयोगः । सांस्यपञ्चाश्व- 
स्ततो तत्तद् भिमानिषु प्रसिद्धत्वादिति । ननु यागद्ठयस्य तौद्य$- 
भ्यत्राभिमानिग्रहणे को हेतुरिल्याकाद्ायां तमुपपादयन्नधिकरणपक्षं 
दूषयति # अधिरोफेव्यादि # । # दाखान्तर इति # तैसिरीयाणां 
शिक्षापनिषदि । #अन्यत्रवेति# लोकादि प्वाधिकरणोषु । #अत इया- 
(6 जै ^ ^ = £ ̂~ (र * 

दे # येदिकप्रसिद्धेवलिष्ठसखाव् ते तत्र यौगिकाः सन्ता यौगिका 
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नत । नाप्यन्पे कल्पनीया द्ध्म उपचाराद् मगदति भवेवुः । 

करप्यमानप्य सरवानुस्युतस्ण तादृशस्य भगवद््यतिरिक्तस्या- 
सम्भवात् । तस्मादन्तया पित्राह्मण डत्र प्युक्तं सत् तत्तदमि. 

मानिद्वतास्सुतिपरमतर तततदृपसना्थं भविष्यति । 
अद्वाने चासन्दहे सन्देहनदुपपश्ते । देह। ऽपषोऽक्षा इति 

[र 

नामौपनारिकप्रयोगाद नात् ते तत्र नथा मवितुं न शक्ता शतयेष 
हेतुर्र्भः | नहिं मास्तु भगवति इत्तिरन्येष्वभिमानिष्व सा$- 
स््वत्यतस्तामपि दूषयति # नापील्यादि # । # कट्पनीया (ति # 

संज्ञस्वन कल्पनीयाः । कुत नेत्यत आह # कटप्यमानस्यत्याहि # 
पते हि शाब्दाः काचद्वाक्ष्यमङाने, कचिश्च बहुत्रचनान्तसवलाकाद- 
दाद्दपरटिनवरा्यानते प्रयुक्ता इति नषु नस्स्प हुानुस्यू तस्याभित्रेनत्यरन 
तार शस्यापि कचित् प्रतिनग्रनतवद् शेनेनात्र च तद्नुक्तवा भगवद्- 
तारक्तस्यामिमन्तुः सल्ितयाजत्र कलपायतुपरद्राक्यरनाकस्तम्मव्रादिः 

लयः । सिद्धमाह # तस्मादिल्यादि # । # तस्मादति # प्ते 
शाब्द।नामधरिकरण वतेने वेयथ्येस्य बाधकनया, भगवति वनेनऽभि- 
मानस्य वाधकनय।, सङ्ाताभिमानिनि जवि वनने च तदनुक्तबाध- 
कतयो $धिकरणस्य मगवताऽतिरक्त स्यामिमन्तुश्च तत्सश्ित्वेन व- 
कतुम शक्यत्वे संज्ञो पजीविन उपएचारस्यापि वक्षतुमश्क्यत्वादन्तया- 
मिन्राह्मणे पृवोक्तष्वन्वतुमयुक्तं सत् तथष्यथेः । नन्वेवमपि वक्रतुम- 
शक्यम् । तेषु वाक्यघु यं पृथिवी न वदेद्यादिमिरकस्यान्तयाम्यज्ञा- 
नस्य भ्राव्रणात् नस्य चामिपरानिधमेत्वादित्यत आह # अन्नं च- 
त्यादि # उक्तविधमज्ञानमपि, सा ङ्क वेद यदि थान ेदेल्यत 

यथा सन्देहः फद्पनयोच्यतं तथाभ्त्राऽानमप्युच्यत दव्युपपद्यत इ- 
व्यथः । ननु तथापि ज्ञने अज्ञानं काप्यदषटे कथं कटरनीयमित्यतो है- 
त्वन्तरमाह # देह स्यादि # इदं प्रठस्कन्य दक्षस्तुताव्र्ति । 'देह।- 
ऽसवाऽ्वा मनवो भूतमात्रा नासमानमन्यं च विदुः परं यत् । सवर 
पुमान् वेद गुणांश्च नसजा न वद् सवत्तमनन्तमीड', इति । अत्र मन- 
थोप्न्तः करणानि । अयस्तु दहद्या मात्रान्ता आत्मानं दद्व स्वस्व- 
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न्यायाद्रा । न वु निषिद्धमंज्ञा मगति करपयितुं शक्येति + 
एवं रप्र, उच्यते | 

अन्तयाम्यधिरैवादिषु । भअन्न्यामी अधिदेवादिषु भगवा. 
नेत्र । नान्यस्तादशो भवितुमर्हति । 

ननु चोक्तं भगवति कथं निषिद्धकर्पनपमिति । तत्राह । 
तद्धपेव्यपदेशात् । तेषां धर्मा्तद्रमाः । तत्युक्तिग्रोधकाः । ते 
बिशषण मगवयपदिश्यन्ते । सर्वेषां तत्तत्कार्यसामर्थ्यं च भगव- 

रूपम, अन्यम् शन्द्रियव्रगदे वनारूपेन विवुः। यद् उक्तं स्वं तत् तन्मु- 
लभूतान् गुणान् सस्वाद्।अ पुमाज्जावो वेश । तज्जः पृवोक्तसवक्षोऽपि 
सन् यम् इना $ष्यभिकं सनज्ञन वेद, तमनन्तं भगवन्तमह मीडे स्तौमी- 
नि । नथाच यथात्र दहाद्ीनां जडतया योग्यताभावेनासम्मवन्निषेधो 

निन्यानुत्रादस्तथा,ये पृथिवी न वेदेत्यादावपि पृथिव्यादिपरैजडपराम- 
श्ाउक्ञाननिषेधो नित्यानुतराद इति नन्न्यायावुपपद्यत हत्यथैः । ननु 
कुन) ऽयमाग्रहः क्रियते, मगवत्सन्ञात्वमेव कुनो नाद्रियत इत्यत भह 
# न त्वित्यादि # | # निषिद्धसंलति # निष्द्धेनाभिमानेन इना 
सेक्षा सा निक्रएा । अनुन्कृषटस्य यत्छृएत्वेनोपासनं हदयते, मनो घ्र- 
हस्या, न तुन्कृएस्य निरृएन्वन । अनः कट्पयितुमशक्षयेद्यथैः | 
पवे पूवपक्षमुक्तन्ा लिद्धान्तं व्याचक्षते # उच्यत इत्यादि # । अत्र 
नेषरथिरैवाद्पदेष्न्तर्थामी भगवानेनोच्यते । न ह्यन्य पकः सत्री 
जस्वुनो भवितुमहेनि । नन्वमिमानिष्वेनाः संज्ञाः प्रसिद्धाः । भगत्र- 
तितु नाभिमान इति निद्रिद्धस्याभिमानस्य फरपनं कथं कनतन्याम- 
व्याशङ्कायां तद्वारणायेतस्म्तिनिमित्त सूत्रे आचाय आह । तद्धमे- 
व्यपदेशाद्िति । तषां पृथिव्यादीनां नदासिपानिनां च य धमास्ने न- 
यमस्नत्प्युक्ते स्नत्क'यव्यापःरत्रशवाध्रकाभूतधारकल्यादगम्नश्थि- 
 छातृत्वादयश्च त नियमयितृन्वरुपणा विङपरेण भगगत्यप्रिश्यन्ने। 
पृथिग्यादिनत्राक्यप्वमिमान्यज्ञयत्वस्य पृथग्ये; शारीरत्वस्य पु- 
थिष्यादिपदरैस्दुभयं गृत्वा त्चमनस्य च बोधनन कथ्यन्त, 
तस्माद् । पतप्येष व्याख्यानं # सवषामित्यादि # चे ऽप्ययै # । 

४२ 



१३१० सपकाये अणुभाष्पे । 

तो, न तु स्वतस्तेषामिति। एव सत्थन्यत् कवं सङ्गतं भदति। 

तस्पाद् त्रह्मवाक्यमेव । 

#पएवस्चत्यन्न चो ऽवधारणे# तथाचायमथः। सांख्ये हि तत्तद् भमान्येव 
नियामकतय ऽधि वपदेनोाच्यते। करणमव शरोर वर्तमानतय।ऽध्य। ख 

पदेन । विषयश्च भूनेषु वतेमानतया$धिभूतपदन । गीताहौ तु पुरषा्रय 
उच्यन्ते । अन्ग तु ततोऽप्यधिकाः शब्द् दति सांस्योक्ता गीत।क्त।श।- 
थौ नात्रामिप्रिताः । अथ प्रइनानुरोधान्नयूनताद्) ष परिय गीतोक्ताः 

खभावदयो प्राह्मस्वदापि तेषां ये धमास्तत्तदधिष्ठातुत्वादयस्त$पि 
भगवक्नियमितास्त्वव्यं धाच्याः । पकस्व सवानुस्यूनस्य नियन्तु- 
बोधना्थमेवास्तयामिग्राह्मणास्य प्रबृत्तत्वात्। एवं सति यदि तेऽति- 
रिक्ता अत्राभित्रेताः स्युस्तदा पृथिव्यादिवत् तानपि नियस्यतया ष- 
हेत् । अतस्तऽत्रायिदैवादिपदेपु नािप्रताः । किन्तु शव्याधदेवतमि- 
व्यादाविनिशाददः प्रकारे हेतौ षा भवेस्तथा वा तेन हेतुना वाध 
घतादिशब्द्ानां भगवद्वाचकत्वमेव बोधयतीनि । तेनेदं सिद्धति । 
विषयवाक्य उदालकेनेतल्लोकपरलोकयोः स्वेभूतानां चान्तवतित्वि 
सति सक्नियामकोऽन्तयाभशद्दषाच्यः पृष्टः । तश्र चेद् याह्षछय 
तावदेव वदेत् तदाऽन्तयामिह्णावृत्वं न स्फुटीभवकत उदाटकश्चता. 

तद्ध मय् विङोष्रतः पृथिव्यादिवाक्येः प्रकाशयति। तत्र पृथिभ्यब- 

प्रिकायं मगवस्प्युक्तमिति गीतादादशाध्यये, गामाविश्ष च मूना- 

मात सद्धनक्तम् । ततः सदशय चाह हह सनष शद्यादिनाः 

 $न्तयौमित्वं पुरुषोचमत्वे च निगमितम् । आकाशकायैष्य तथात्वं. 
तृतीयस्कन्धे, मदो ददाति भ्वसतां पदं यक्नियमाक्नम इति स्फुटम् । 
य्वादित्यकायस्य तथात्वं, मीषाऽस्मादिति भुतो । तत्राप्रीश्णेः 

कायै न स्फुट, तदपि वृतीयस्कन्धे, वषेतीनद्रो दृहत्यग्निरित्यनेन बो- 
धितम् । अन्न त्वि्द्र्याने विद्युर्स्तनयित्नू । पश्रमन्येषां कायेख्वापि 
मगवत्पयुक्त्वं ततस्तां बोध्यम् । विषयश्चुतावधिदेवतपकं, सतर 
रवधिदेवपदं, तथापि न तयारथंमेदः" । गीतायाम, प्रथिदेवे क्षिमु- 
र्यत इवि प्रदुने, पुरषश्चाधिदे वतमित्युत्तराव्। एषृ दे बचमाणां भगव 
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अन्यथा सधिकरणरवना, भरन्तस्तद्पोधिङरणेम गरताथ- 

स्गद युक्तैव ॥ १८ ॥ 

स्पृक्त्वबोधनात् परलोकात्मकजम्मान्तसीयदेदयम वितृर्वक्षानं ख- 

स्य या्चषलक्येन प्रकारितम् । ततो लोकपदस्य भूरादिष्वाधारेप्वदि 

्र्ोषाद्, मथाधिलोकमिति परतिक्ठाय तत्सम्बन्धि सच पूत्रवद् योधि- 

तम् । नतो लोकान् कथं यमथतीत्यपेक्षायां, वेदयज्ञाभ्यां यमयतीति 

य(धनायाधिवेकाधियहवाकयद्वयमुक्तम् । ततः स्ेभूतयमनं पूवेवदे- 

वेति बोधन।यायिभूतवाकयम् । तत पतलोच्छनियमनबोधनाय दशा- 

ध्यात्मवाकयानीर्येवं का्यह्ञानमुकत्वा, तत्स्वरूपमिमित्थतया वक्तु 

अदाकयमिति बोधनायाद्ो द्र्ेयाद्याह । तत उपसंहारे, अतोऽन्य- 

दुाभामित्यनेन तस्य सुखरपत्वं यद् $ऽह तद।न्तयोमिन्ञातृत्वं वक्तुर- 

गत्य, ह्।टकस्तूष्णीं भूत शत्युक्तम्र । तेन सर्वेषां सर्पेषु मदत्खन्य- 

सपेशषषु तञ्निरपक्षष्वपि कार्येषु यत् साम्य तदृन्तयोमिणः सका- 

्रादेव, न तु खत इति साधितम् । तदेव, यत्किञ्चित् एोड- 

घ पुसां मेन हृष्णानुकम्पितामिनि शीमागवते । तेनाधिै- 
वादि पदप्रदृसिनिमिसभूता योऽभिमानः सोऽपि भगवस्पयुक्त वि 

तेषां पद्ानाम्रभिमानिष्पै पचारिकतवबोघनायेव तत्कथने, नो चे- 

त् तदियथ्यंमेव । तद लुक्तावपि विवक्षितक्ञापनस्याप्रन्युदत्वादि- 
ति सिद्धति । तेन सुत्रस्थमधिदे वादिभ्विति पदं देदलीदीप- 

बतुमयश्रापि सम्बद्धे । तथाचनिनास्पष्टलिङ्धेनान्तयामिण पक. 
त्वसाधनाक्नाधिक्षरणवैयथ्यमरिति । मतान्तरं दूषयन्ति # अन्य 
येत्यादि # । सा रखनासत्वेवम् । आस्मिन् धाकषयेऽन्तयामीत्यपूवसंक्षा- , 

दद्नात् किमधिरैषाद्यमिमानी देवतात्मा, कि वा परमास्मेव्यादिः 

संशयः । तत्र पृथिग्येवास्वायतनमन्निलोको मनो अ्योतिरिति श्रुती 
कायेकरणावस्वात् पृथिव्यादीनम्तत्तिष्ठन् यमयतीति देवतात्मनः 

 स्थितेरुक्तत्वात् तस्थ यमयिवृत्वसम्मव।दिषेवं प्राते, तद्धमोणामा- 
रत्व $धरतत्वपृथिभ्याद्य्षातत्वादीनां निरदैषात् परमात्मेबोच्यत इ. 

ह्यादिक्पा । खा रेवन्तस्तय परौ धिकरणे सपष्टलिङ्ेरेव सिद्धा । अश्रा 

.ऽप्यसतस्वादिमिः .स्परेरेष टिङधेदपपाचचत इति तयेत्यथेः ॥ १८॥ ` 
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नच स्मा्तमतद्दर्माभिटापात् ॥ १९॥ 

ननु ब्रह्मवाद अन्तयीमी न प्रमिद्धः। जीपत्रह्मनडानामेव 
परमिद्धलाव । प्रतोऽन्तर्यामिणः सांख्यपारिक्रल्पितस्य एणया- 
गात् तादृशस्य ब्रह्मते वा कः पुरुषार्थो मत्रव । 

न हीशरं प्रक़तिषमारूढमन्तयामिणं मन्यन्ते। तादशम्यो- 
पनिषरस्वमाषाव् पुषेपकषन्यायेन स्तुतपरता, तन्पतप्य वा श्रौ- 
तत्मिययाशण््य परिहरति । नच स्मतं, स्मृतिप्रसिद्धं स्पा सा- 
ख्यपरतसिद्धमिति यावत् । तादृशमन्तर्यापिरूपमत्र मवितुं न।हति। 

नच स्मानैमनदमांभिकापात् ॥ सूत्रमवनारयितुं किञ्चिदाश- 
साहः # नन्वित्यादि # । अयमर्थः । सवै खाल्वदं ब्रह्म, सन्मूलाः सौ- 
ग्येमाः रजा श्यादिक्चातिसिद्धो वादो ब्रह्मवादः । तत्र तु कयंत्वन 
जडजञीगौ, कारणत्वेन ब्रह्मेति त्रय एव पद्ाथौः प्रसिद्धाः । अन्नय॑- 
मी तुमयथापि न प्रसिद्धः ¦ अतो नियमनरूपेण चतनधर्मेणा- 
ऽऽन्मत्वेन च प्रधानं जडं भ्युदस्य, ब्रह्म षा जीवो वा कश्चित् क- 
दव्य: । तत्न ब्रह्मणोऽशरीरत्वात् माधारणजीवस्य च समैनियापमरफ- 
सवादशनात् कार्येश्वरभूत एव कल्पनीयः । ताददाश्च महच्खं प्रकृतिं 
वा योऽभमिमन्यत, स भवान । नन्नापि महत्तत्वावश्यान्तरङपसुत्रा- 
म्तगेतत्वं नास्य व्रिवक्षितमिति प्रङृत्यभिमान्येध भवतीति ताश 
स्यान्तयाम्रणः सांख्यपरकरिपनस्य तदृगुणानां सत्वादानां तमस 
पव वा योगात् सवेनियामकस्य ब्रह्मत्वे साधिते कः पुराथैः सि- 
दत् । भसिद्धो हतुः # नहीत्यादि # तथाचोपनिषत्सु तादशेश्वर- 
स्याभाषन श्ुतिविरोधभवनान्न का$पि पुरुषाथः सिद्धत्र । अतः षू- 

वपक्षन्यायनान्तयामित्राह्मणास्य प्ररत्यभिमानिप्तावकतवं वा, सा- 
स्यम्रतस्य धरौ तत्वं वाङ्गी काय मिलयाशङ्कां परिहरति । एवं सृत्रम- 
घनाय तदय बरदिष्यन्ता, देष्रन।स्तुतिपरत्वस्याग्रिमसुत्रे निरसनी- 
यत्ाद् द्वितीयमेव परेहरतत्याहुः # नचेव्यादि # । नपुंसक्घप्रयोगं 
समथयन्ति। # भन्तयौमिढपमिति # । हेत्व दषा भ्पाकरवन्ति 
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कुतः । भ्रतद्धममिलापाव । तद्धधमणिमनभिलापात् । नद 

शद्धधपमाणां चामिषछापव् | न छत पस्छरजम्तमायुया- 

स्तत्कायं बा श्रभिलप्यत । तादररुद्धाश्चे धर्मा) यस्प प्रायः 

बी कगीरमित्यादि । तस्माव सांङपपरिकस्पित नान्तमा पिद्प- 

मतर भवितुमहतीत सिद्धम् । एवं सतति ब्रह्मधमो एवते भवन्त।- 

ति ब्रह्मवादः फलष्याति ॥ ५३॥ 

शारीरथोभयेऽपि हि भदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 

ननृक्तन्यायेन शारीर एत्र भवतु । को दषः, किमिति 

ब्रह्मपरत्वं कर्प्पामति । तव।र् । शार।रश्च । नत्यनुवतत । ण 

रीरश्च जीवो नान्त्यामित्राह्मणे तत्तदभिमानिरूपा, सम्य पृथि- 

धी श्ररीरमितिवाक्यानरुरोधेन मवितुमरहोति । तताऽपि मिन्नत- 

याङन्तयीपिणों चनात् । उभयेऽपि काण्वमाध्यान्वनव्रा्म- 

णदरयेऽपि एने जीवं भेदौवाधीयते ब्राह्मणाः । निःसन्दहयेगुभ- 

तद्धरमेत्यादवि #। के विशुद्धा चमौ इन्यत आहुः #तद्िरुदधा दष्यादवि # 

नहि महदा विद्यमाने तदमिमन्तुऽ्येष्टिभूनाः पृथिव्यादयः शरी. 

राणि युगपद् मितुमहेन्ति । नच योग्रदिनि वाच्यम् । गणप्रधीन- 

मावगमकानुपरस्भात् । नापि गमकं क्पायतुं जक्षयमर । तद्धमा- 

नमिङापस्य बाधकस्योकतत्वादिनि । स्फुरमान्रमम् । 

रामानजाचायंस्तु, हारीरश्चन्यन्नमिदं सूत्रमङ्खीकु नन्ति ॥१९॥ 
| काररश्योमय ऽप 1ह मद्ननमरधयत ॥ सूत्रमवनरयान्त # 

| लर्वित्यादि # तथाच यथा संतैगादिव्रिश्ा अङ्विचास्तयारन्नया- 

` मिष्राह्मणमपीनि देषतात्पस्नावकन्वे ऽपि ब्रह्मवाद्ाविराधत्तको दोष 

इव्यथः । परिहारं व्याक्कुवते # नत्याहि #। # नताऽपीनि # अभि- 
भमा निदवत।तोऽपि। # उमय इति # ब्राह्मणा इत्यस्य वशवणम्। 
#। निःसन्ददाधमिति # । विज्खानपदन बुद्धिरर्पत धय सम्ह- 
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गग्रहगापर । षो विङ्ञाने तिष्ठति काणाः। य अल्मनिति- 
धरन्ति पाध्यन्दिनाः | नचाऽऽसाक्षद्दे नान्यः सम्भवति । अ- 

न्या पुरमेव पटितत्वात । भरन्ते हि जीवमाह । तस्मादन्तव।- 
पिब्राह्यणे ब्रह्मद वाक्यार्थं हति सिद्धम् ॥ २०॥ 

अदरयव्वादिगुणको धमक्तिः ॥ २१ ॥ 
ण्डके हि भूयते । कस्मिन्तु मगनो विङ्गात इति पट, र 

विधे बेदितम्मे इत्युत्तरमाह । तत्र नापरूपात्मकजगतो विद्रान- 

ध ना्मारदेदादिः । शपा पएराच। तत्र बेदादिदिदायां 
[1 

हनिरासाधंम् । नन्वतति व्य्नोनीस्यान्मेति योगमादाय दिगा 
वः दपर णेस्वन्यनमः कथिद् ग्रहीतुं क्ष्य पनि कनो न पसम्मवती- 
स्यत आहुः # अन्येषामिष्यादि # । हितौ । स्फुटमन्यत् । पव्ात् 
खितिकरत्वनिव्रौहकनयोपादृधातेन सवेनियमनं विचारिठमिति त- 
द सस्मवः पारहतः ॥ २०॥ ॥ ६॥ 

अरदयत्वादिगुणको धर्मेति: ॥ पुवाधिकरणविषययाक्य, 
असून हनि, अतोऽन्यदातैमिति च फथनादृन्तयौमिणि सेहदयदेका- 
द्तिनि भोगवेशक्षण्यसाधक्तं वैशेष्यं दरिनम् । सष्िदिणायां निवाम- 
कल्द खोरम् । तब्र पुनरद्टो दरटलयाच्युक्तम । तत् कुत इत्याकद्कायां 
सत्र हेतुबोधनाय सष्टपूवदृश्चायां सवोभावान्नियामकत्वं न मविष्य- 
तीत्याशाङ्कायां च तदाप्यक्षरं नियमयतीति बोधनाय जोपोदृधातेने- 
वुमधिकर्णम।रभ्यत इति प्रसङ्करूपां सङ्गति बोधयितुं विषयवाक्य- 
भु्ाहरन्ति # भुणडके हीत्यादि # अत्र सौ उपनिषद् विषयवा- 
कयतया हेया । # इति पृष इति # यनेन वाकयेनेकविह्ठानेन सवेवि- 
हने पे, # दव्यु्तरमाहति # श्यादिनो्तरमाह । किपु्तरमादे्य- 
पेक्षायामाहुः । # तजेलया हि # । # तेश्रोति # उत्तरमध्ये । तथाचेत- 
द्विया्यं सवैविह्ानाथेमाहे्यथेः । अत्र कस्मिक्तशो सन्देह रत्यपे- 
क्षायामाहः । # तत्र देदेर्यादि #। कुतः सन्देह इस्येक्षायां तदृबीज- ` 
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न सन्देहः । प्राणां सन्दिह्यते । किमेषा सांख्यमतविध्ा ब्रह्म- 

विद्या वेति। सांरूपध्मामिरापात् सन्दहः । अथ प्रा यथात 

दक्षरमयिगम्यते, यत्तददृरपमग्राह्ममगोत्रभरगम चक्ुरश्रो जं तद- 

पाणिपादं नलं विसं मर्बगतं घुर तदव्पयं, तदरूनयानि 

परिपदयन्ति धरा इत्यादि । भ्रप्रे च, दिव्यो मूतः पुरषः 
स॒ बाह्य ऽभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यनाः शुभ्रा हक्षरात प्रर 

तः प्र ह्युक्ता, एनस्माजञायते इति निरूप्य, अश्मिमूद। 

चधुपी चन्द्रमूयाविलयादिना रूपमुक्ला पुनः पुरुषा सषट्माह्। 

ततैकपरकरणलत्वारेकया कयना वक्तञवा । तत्राक्षरपुरुषयमिदः 

प्रतीयत । तयोरुभयोरपि ष्टः । तदू ब्रह्माद् न सद्च्छने । 

माहुः । #तांख्यधेत्यादि # तथाच पक्रमे, स ब्रह्मविद्यां सवेविधा" 
प्रतष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहेति प्रतिष्ठानादप्रे सांस्यधमोमिला- 

पाश्च सन्देह एवः । तद्मिकापमुपपादयन्ति # अयेत्यारभ्य # । 
# सुषटम।हत्यन्तम् # । # अग्र इति # दितीयमुण्डकं । तथाप 

वमुडके, भहदयत्वादि गुणकस्य भूनयोनित्वकथनात् तादशत्वस्व 

प्रधाने सास्पैरङ्गीकारात् । द्वितीयमुण्डके च, पुरुषं तद्रूप तताश््र 
पुमान् रेतः सिञ्चति योष्रितायां बही: प्रजाः पुरुप्रव् सम्प्रसूता चति 
कथनात् प्रतिस धोगेन पुरपरूपस्य सुष्र तेरङ्गकारात् तदभि. 
खाप इत्यथः । पतरं सन्देहर्वी जमुक्षस्वा पूवपक्षमाहुः # तत्रेत्यादि 
.मुण्डकन्नये पक्र्येव मतस्य प्रतिपाद्तस्वेन वाकवानामितरतरसाका- 
तये कथकर णास्व।देकव।कंयत। सर्व॑स्य वक्तव्येख्थः । तद्युपक्रमश्या- 
ऽसञ्जातविसोघत्विनाव।न्तरवाकयप पेक्षया भरबरस्वाद् ब्रह्मवाकयत्वेनेव 
सा भमव्रत्विष्यत आह # तत्राक्षरेल्यादि #। # प्रतीयत इति # अ. 
क्षरात् परतः पर त्यत्र प्रतीयते। # खष्टिरिति # पतस्माज्ञायते प्रा- 
ण इत्यादिनोक्ता छः। # न सङ्गच्छत इति # बाघकोपपत्तरपक्रमा- 
धिया प्ररपान्न सङ्च्छने । ननु साश्व प्रहतेरेव खषटरङ्गीकरियते, 
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तस्पात् मां गमतेपतेतत् । प्रकृतिपुरुषयोः िष्लावन्यतरभा- 
धन्येनामयोः सृष्टूलम । उभवालकलवाज्जगतः । रूपमपि 
समषवषठीनामग्र ह्ुखत्तिरिति । तिरोहितरूपतात्र ब्रह्मविच । 
किन्तु स्ूनिरवेति । ब्रह्मविद्या वद वच्रा) उपचारादेति । एवं 
भाप उच्यते । श्रह्हयलादिगुणकः परमात्मैव । ब्रहमविन्ानि"व 
सपैदि्ठानान। तत एव विश्वाया अपि परतम् ्र्तरप्यापि ब्र- 
ह्यत, पुरुषस्यापि । तयोः परापरभावः। भ्रमेदश्च। एतादश एप हि 

कुला द च 

न पुरुदादनः कथं तन्पतसिद्धिरिष्यन आह भ प्रहतिपुरुषरयोरित्या- 
द्वि # | # उमयात्मकत्वादिति # जीव्रजडारमकत्वात्। #रूपम।प सम- 
रिति # आगिमूरदलयादयुक्तं रपमपि श्िष्टचेवरेत्यथः । अश्र युक्ति- 
माहुः # प्यष्ठीनापमित्यादि # । नन्वेतरसव्र ब्रह्मवाद ऽपे तुस्यमित्यन 
अह # तिराहिनत्यादि # सच्चिद् नन्दरूपस्य विवयवाक्षवशनुक्त- 
स्रेन तिरोहितरूपत्तरात् तपेद्यथः । ननु नथापि ब्रह्मभिश्रा पद विगधरो 

दुर इत्यत आह # ब्रह्मविघयेत्यादे # ब्र्मपदर्य वेद ऽपे शक्तेप्तथ। 
नन्वप्रे विद्ययोः परापरव्रिमागमुक्गमवा नत उपनिषत्समापतावक्षरति- 
धासमापने, तेषामवरतां ब्रह्मविद्यां वरेनेति प्रकृनपरम तपूवक ब्रह्म 
विद्यापदकथनाद् वेदविचपक्चा न सा्रीयानिन्यत् आह # उपना. 
राद्धेति# । पवं पूतैपक्षमुक्त्वा सिद्धान्तं वक्तु सृघ्रं व्याचक्षते # उ- 
थत इत्यादि # । # ब्रह्म वक्ञनेद्यादि # पकविज्ञानेन सवे्नानघ्य 
्रह्मविचालिङ्कत्वम, अपि वा तमादेकामप्रक्ष इत्यारिश्ुत्यन्तरे सि~ 
डम्। प्रृनेऽपि, कास्मन्नु भगवो विज्ञाते सवैमिद्ं विज्ञानं मवनीति 
्रहनस्योत्तरत्नेनादश्यत्वादिगुणकस्य ततः सुष्श्च फथनेन तद्ह्ञाना- 
देव सवेविक्ञानमरोधनादक्चषरधिगमकत्वादेव व्रद्यायाः परत्वबोधना- 
श्च तिद्मश्रापि इदयन एति स परमातेव, न तु प्रतिः । तदि. 
कनन पुरुषाविक्षानात् तद्धिवया मोक्षामावेन परत्वानङ्खीकषाराश्च 
लथत्यथः । अत्रापि धर्मोक्तिरव हतुत्वम । नन्वश्राक्षरपुरुषावुक्तवन 
उमयोर्वि्ञानेन नथास्वमुर्यने, न त्वफविज्ञानेनेति नायं हेतुरित्यन- 
आहुः #अश्षरसयत्याहिक#। #पएतादश्च पव हति मन्यथा पुरपल्लरूप- 
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ब्रह्मवादः; । तत्र प्रथममक्षरत्य ब्रह्मत्वपाह । भरहपला- 

दिगुखकः परमात्मैव । कुतः । पमोंक्ेः । तवा्तराव स- 

स्भवतीह विश्वमिति । इयं चोपनिषत् । न त्र ब्रह्मव्यतिरि- 

क्ताज्जगदुत्यत्तिरस्ति । पुरुषस्य बह्मसवं निःसन्दग्धमेव । ईष- 
दानन्दतिरोभावेन ब्रह्माऽक्षरघुस्यते । प्रकटानन्दः पुरुष इति । 

ब्रह्मविदाप्नोति प्रमियतेव तथा निशंयाद् । तस्मादरश्यत्वा- 

दिगुणकः परमास्मव ॥ २१ ॥ 

्िशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२॥ 

ननु पूषपकषम्ययेन ब्रह्मविदयार्यायामपि स्मतित्रद्यवि- 
वाऽस्तु । द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये मूत चाऽमूतं चेत्र विकार 

फथनस्य पादृत्रयेोव सिद्धेरक्षरात्त परतः पर इति तुरीयं पादन 
घदेत् । प्रयोजनाभावात् । तथाच प्रह्मषाद्स्य परापरमावपूवकामेद- 
घटितल्वेनात्राप्येकविज्ञानादेव सवेविक्ञानस्याभित्रतत्वेन हतुरस्त्ये.- 
वेव्यथेः। ननूभयोः कथममेद् श्याकाङ्कायामाहुः # तत्या #। 
# तत्रेति # असद् उभयोवर्तव्ये । विभ्वोत्पत्तः कथं ब्रह्मधमस्वमत 
आहुः # दयमिलयारि # । नन्वेवं ब्रह्मस्वनोभयोरभेदे, अक्षरत् 
परतः पर इति कथं परापरभावव्यपदेश इयत आहुः । # हेषदडि- 
ह्वादि # तथाश्चावामेदमादायायं मेदव्यपदेशो, . न तु ̀ ष- 
स्तुभेशादतो, न ब्रह्मवादव्याघात इयथः । पतरं भेदप्रत्ययस्य 
श्छिटक्पूत्वस्य तिरोहितरूपत्वस्य च सांस्यधमेत्वं निराङृतम् ॥ 
अतः परं पूर्वैमवश्यामेदस्यानुक्तत्वादन तदङ्गीकारे प्रतिश्ान्तरस्ये 
अ # ब्रह्मविदिद्याङि # । तच्चान- 

सुत्रष्य द्वितीयवणेक उपपादितम् । अतो न दोषापपत्िरिष्य- 
थः । सिद्धमाहुः # तस्मादिघ्यारि # ॥ २१॥ 

विशशेषणमेदष्यपदे शाभ्यां च नेनरौ ॥ सुत्रमत्रतारयन्ति # 
नन्विद्यादिश" स्पृतिनक्यविये वेति । स्दतिरेव ब्रह्मविचेति योजना। 

७३ 
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स्येव व्रह्मपदवास्यत्वम । अतः भरकृतिपुरुषावेष वाक्याथं इति 
परिहरति । इतरौ न भरतो बाक्यार्थरूपौ । कुतः । विरशषणमे- 
दग्यपदेश्राम्याप् । विशरेषगमेदो व्यपदेशश्च ताभ्याम् । अद्ष्य- 
त्वादयो ग॒णा न प्रकरतेरमव्रनिति । स्स्यापि तद्विकारसाव् । न 
हि धटद्ेनन मूज्न श्यत इति वदितुं युक्तम् । ब्रह्मवादे पुनः 
सवंभवरनस्षप्थलाद् ब्रह्मणि विरोधामावः। न हि नियं सदेक- 
रूप विक्रिममायं च मवितुमहति । समरव्रह्मधमेतुटयते तद्व 
ब्रह्मेति जितं ब्रह्मवादिभिः । 

अयमथः । पञ्चशिखृत्तावव्यक्तपयायेषु नपुंसकलिङ्स्या$क्षर- 
पदस्य पाठाद् योनिपदस्योपदानवाचकत्वाद् भूनयोनित्वमभ्यक्त- 
लिङ्गम् । अक्षरात् परत्वं च पुरुप्रलिङ्कम् । अनतस्तत्सवै न्यक्रय 
ब्रह्मविद्यात्वं न शापयितुं शक्यम् । कस्मिन् चिज्ञात हति प्ररन- 
वाक्ये कस्मिन् मते विन्ञात इथं दाकषयघ्रचनत्वादेतस्य सवे. 
विक्ञनघ्य ब्रह्मविद्यारिङ्गत्वामावात् । नारि ब्रह्मविद्येति समाख्य- 
या । दे ब्रह्मणी इति श्रुत्या ब्रह्मपदस्य विकारेऽपि शक्तो प्रादितायां 
तस्या अप्यन्यथासिद्धत्वात् । लिङ्खापश्चया पञ्चमत्वेनातिदोबैल्या- 
खच । अत छिङ्कबलात् श्रङृतिपुरुषावेव वाक्याथ इति परिदर- 
तीष्यथः । सुत्रं व्याकुवान्त । # इतरा वित्यादि # । # व्यपदेश 
श्नि ग्यपदृक्मेदः । आदं व्युरपादयन्ति । # अदश्यल्यादि # । नवु 

्रह्मव्राद् ऽप्ययं दोषस्तुर्य हति सोऽपि न वदितुं युक्त श्यत आहुः । 
# ब्रह्मवाद इत्यादि # । ननु प्रृतावपि तथासामथ्यमङ्कीक्रियते । 
अतः परहारतोस्यन्नेतदपि ब्रह्मवादटिङ्मिल्यत आहुः । # न दही- 
त्यादि #। # भवितुमहतीति # । प्रधानस्य परिणामिनित्यतयेवा- 
ङकारात् तदतादशं भवितुं नाहंति । तथाचोक्तरील्येकदे दादर्थ॑ने 
तद दर्यत्वस्याशक्षयवचनत्वादेतनेव प्रङृतिवादग्युदास शयः । 
नम्वेताटशात्वमेव तस्याः फदप्यमित्यत आहुः । # सवद्यादि #। 
# [जितमिति # । सांस्यवादिनः प्रतिक्नासन्यासप्रतिङ्गान्तरयोरा- 
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य: सुः स्वदित्यादयस्तु सुतरमित्र न प्रटतिधमाः 

ठ्यवधानाच्च न पुरुषम्बन्धः । अक्षरानिरूपण एव पुरुषवि 

शेषणास्च । येनाक्षरं पुरुषं वेद सयमिति। तस्मादक्तरविशष- 

शानि, न प्रकृतिविज्ञेषणानि। नापि पुरूषविशेषणान सारूपपु 

रुषस्य । न हि दिन्तस्रादयो गुणाः पुरुपरस्य मप्रन्ति। न हि तन्ते 

पुरुषमेदो हयङ्गी क्रियत जीबब्रह्मवत् । नच तस्प बाह्यन्यन्तर- 

लम । सैलाभावात् । न हि तप्पाञ्जायते प्रणादः । त- 

स्मात् पुरूषतरिशेपणान्पपि न सारूपपुरूषातेशपणान । अर्ता 

विशेषशमेदः । 

पाताज्जिनमिव्यथः। अन्यमपि विशेषणमेदमाहुः । # य दव्यादि # 
नन्वेतानि पुरुषविशेषरणानीति न दोष इत्यत आहुः । # व्यवघाना- 
दित्यादि # अहदयत्वसवक्त्वादूयः प्रथममुणडक, पुरुपनिरूपण च 
दवितीयमुण्डकः इनि व्यवधानात् तथेत्यथ: । पुनविशषरणान्तरमा- 

हुः । # अक्षरत्यादि # । तथाचाक्षरनरूपणो आच्न्तयोः पुरुष 

विशेष्रणदशेनात् पुरुवमकमश्चरमन्राभिप्रेत, न प्रङृ्य।र्मकमतम्तथ- 
व्यथः । येनेति वाक्ये तु प्रथममुषडकसमाप्िखम् । ननु पञ्चशि- 
खब्रला पुलिङ्धस्यक्षरपदस्य पुरुषपयायषु मटान्नपुसतकत्वमनारत्य 

पू्श्रापि धुरर एव प्राह्यः । तथा सनि पुरुपरविरेषणानिं कुमी न 
सांस्यपुरुषविरोष्रणानीष्यत अहुः । # न हि रिष्येत्यादि # सा- 
सित्वकेवटथमाध्यस्व्यद्रुत्वाकतेर्ातिरिक्तधमानङ्गीकारात् तयेत्य- 
थेः। ननु बहुषु कश्चित् तादशोऽप्वस्तु, को दाप हत्यत आहुः । 
# न हि तन्मन इत्याहि # । तथाच ननणपुरुषःङ्करेष्प सदतां 
तुर्थत्वमेव तन्मते, न तु नियसम्यनियामकभावादिनात्क्षापकषौ- 
वतस्तथाङ्ीक।रस्तन्मनमञ्जक इव्यथः । ननु दिभ्यत्वे दिषिभषत्व- 
मरीकरिकस्वं बा । तवुभयमपि व्यापकत्वप्राृतगणवेलक्षयाभ्या- 
मुपपचते । प्कत्व॑ च जाद्यपेक्षया । रोषास्त्वमूनेत्वादयः सिद्धान्ते 

भ न + 9 (~ 4 (नि तुज्या इति कथं ठे तन्न नेष्यत आहुः । # गचेत्यादि # । किच 
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व्यपदेशमेदशच । ब्रह्मवियपेषेति। स ब्रह्मविधां ववि 
धामितयुपक्रमे, मोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्यामिति मध्ये, तेषा- 
मेवेतां ब्रह्मवि बदेयन्ते । तस्मान्न सांर्यपरिकल्ितौ प्रह- ' 
तिपुरषो धाक्यार्थः । न हि ब्रह्मा अयषपुत्राय स्मृतिरूपा 
विधां वदतीति चकाराः ॥ २२ ॥ 

रूपोपन्यासाच्च ॥ २३॥ 
® © 9 न १९ १ 

अश्निमूदां चक्षुषी इयादिरूपं न हि प्रकृतिपुरुषयोरम्यत- 

क्वस्य जातिपरयुक्तत्वे सर्वेषां तोद्याद्, दिव्यो शयमूते इति मन्ता- 

नन्तरमन्त्रोक्ता खष्टिरपि सर्वभय: स्यादिति सापि सांख्ये तथानङ्गी- 
कराद् विमिधते । तथा महदादिक्रमेण तत्र सष्टिने तु प्राणादित्र- 
मेण, नवा सह, न घा ततः साक्षात् । अतोऽपि वयेत्यथेः। प्वं वि- 
हेषणभेद रूपं दुषणं व्युत्पादितम् । द्वितीयं स्युप्पादयन्ति । # व्यप 
देशत्यादि # । तथाच यदि सांस्यमतविद्याशत्रामिप्रेता स्यात्त तदा 
विषु कचित् सांख्यविद्यामिति, तत्वविद्यामिति वा वदेत् । अतो 
विचाभ्यपदेशमेदादपि तथेत्यथ: । # ब्रह्मोति # हिरण्यगभो वेदा- 
चायः ॥ २२॥ 

रुपमपि समरटि्यष्टिजिनकस्य यदुक्तं तदपि सास्यमताद् मे- 
दशापकमिद्याशयेन सूत्रं पटित्वाग्याकुतरम्ति॥ रपोपन्यास।श्च ॥ नचेदं 
ङपं श्लिष्टस्येति हाक्रयवचनम् । यथा सुदीप्तात् पावकादिति मन्वे- 
ण केवलादक्चरात् सृष्टिमुक्ता, ततो, दिभ्यो ह्यभूत इति मन्त्रेण केष- 
छस्य पुखषस्याक्षरात् परत्वमुक्त्वा, तत, एतस्माज्ञायत इति मन्त्र 
पतस्पदेन केवल पुरषं परमृदेय ततः प्रणादिसमष्दटिमुषत्वा तस्मैव 
रूपमभ्निमूद्धंतिमन्त धदन्ती श्चुतिमन्त्रन्ते, रप्र सवभूतान्तरासेति 
केवलं परामृशति । ततोऽत्र, तस्मादभ्रिः समिध इत्यादिभिव्य॑रिषुः 
ट वदतीति । ददं च म केवलस्य तन्म्रतीयस्य । तथा तैरलङ्खीका- 
रात् । नापि कवलायाः। अन्तरातत्वोक्तिविराधात् । अतः प्रज़तिषु- 
दषयोरम्यतरस्य न सम्भवतीति । ब्रह्मव्रदे तु यिश्वहपत्वेन षिश्ब- 
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रस्य सम्भवति । ब्रह्मवादे पुनर्विश्वका यस्येतदरूपम् । सूषतिभा- 
गात् पुनंख्योपपततिरेति पचित । चक्रारण श्रत्यन्तराषि- 
रोध एकवाक्यता च सर्वेषां बेदान्तानामिनि। तस्मादक्तरश्ब्देन 
पुरुषशब्देन च ब्रह्मैव भोक्तमिति ब्रह्मविचेवेति सिद्धम् ॥२२॥ 

क।यत्वस्पैवोक्तर्वावुपपक्नतरम् । अनो नात्र सांख्य गन्ध) $पीव्यथंः । 
विक्ञोषणमेदेव्यपदेशाङ्पो पन्यासेशय त्यनुकत्वा यदत्र भिन्नं सृत्रमुकतं 
ठत्तात्पयैमाहुः # सतनत्यादि # । #चकारेणत्यादि # । तथाचेतदृद्य- 
मपि तन्मतवाधकतया चकारण सङ्हीतमिल्ययेः । तेन सांख्यमत- 
सिख कार्येश्वरऽतिव्यापिर्नित्रारिता । 

रामानुजाचायांस्तु, यया तदृक्षरमधिगम्यत हव्युपक्रान्तस्य 
भूतयोनिरक्षरस्येव, यः सवक्षः सवेविद्िल्यश्रिमवाक्ये परामशदक्षर- 

पदेन परमासेयोच्यते । अक्षरत् परतः पर इत्यत्र तु पञ्चम्यन्तेना 
¶श्षरपदेन भूतसृक्ष्ममचेतनसरुच्यते । तथाचाक्षरदग्याङृताते परः 
पुरषस्तस्माद् पि पररः परमात्मैव । अत्र गमकं तु मूतयोनित्वं परस्प- 
रत्वं रुपं च लिङ्कत्वात् । भूनसृष्ष्मस्याक्षरत्वं तु, अङयुन शति 

घा, नक्षरतीति बा ख विकरव्याप्त्या महद्ादिवन्नामान्तराभिलाप- 
योग्यक्षरण।माबाद्वा योगेन कथाञ्चवुपपदचयत व्याह: । तत्ेदमव- 
येयम । गीतायां दाशे, (वं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपास- 
ते। य चष्यक्षरमश्यक्तं तवाक यागव्रत्तमा दत प्रञ्चन तवत्तः 

रेण चख क्षरपुरषा।तमयरोकष्यमवस्यामदेन भिन्नत्वं च बोधितम् । 
ततः पञ्चददा, दांविमा पुरषो लोक इनि सन्दर्भे अश्चरपुरुषावुत- 
मस्वं स्वस्योक्तम् । भ्वतादवतरश्चुतावपि, क्षरं प्रधानममूनक्षरं हरः 
क्षसत्मानावीह्यत देव पक श्यक्षरस्यातमत्वं, देवस्य क्षराक्षरेश- 

तृस्वं चोक्तम् । अत्राप्यक्षरस्य पुशषत्वं पूतमुक्रन्वा यक्षरात् परत्वं 
पुरुषस्य यदुच्यते तेन गीताद्यक्तरीतिकमव्राक्षरपुरुप्रयोः स्वरूपं ज्ञा- 
प्यते । नतु तदक्षरमतिहाय भूतसुषष्मरूपम् । प्रकतहानाप्रृतक- 
द्पनयोः प्रसङ्कात् । नच परत इति पञ्चम्यन्तत्रेयथ्येम् । पतस्याक्ष- 
रविशेषणत्वेनोपपतः। सास्य प्रथानस्वाप्यक्षरपद् वाख्यत्वेन तद्वार 
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णस्यात्रावदयक्षस्वारिति । 
भास्कराचायास्तु, परत इति पएवमक्षरविरोप्रणत्वेनाङ्गीकुव- 

मति । भक्चरपदं चात्र प्रधानबोधकमङकुवेन्ति । श्पं च कारणात 
नः क्षायोतनावख्ितस्येति चादुः। 

शङ्कराचा्ास्त्वगिनमूंदेलयादिनो कतं रुपं परमेश्वरस्येति व्याख्याय, 
नेदं ङपे परमेदषरस्य। जायमानमध्य एतदुपन्थासात्। पनस्माज्जायत 
पराण हति पू प्राणादीनां, तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयं इत्यनन्तरं 
च द्शेनात् । नच सवोर्मत्वबोधनाय मध्ये पाठ एति युक्तम् । पुर 
पवेदं विभ्वं कर्मेयस्य सृष्िकिथनोत्तरं वक्ष्यमाणत्वात् । अतो हिर- 
ण्यगमेः सम्रवतेताग्र इति, स वे शरीरी प्रथम इति शरुनिस्मृतिभ्यां 
तस्यैव जायमानस्वशरीरित्वयोनिंश्चायनात् तस्येवेदं रूपम् । नच सू- 
धवेयथ्येम् । परमेश्वरपरतिपत्तिहेतुतया तस्योक्तत्वाहिलयन्ये मन्यन्त 
श्त्याहुः | 

वाचस्पतिस्तु प्रकरणापेक्षया सक्निधेनिवेरत्वात् प्रकरणिन 
पवेदं रूपप्रिति यद्यपि सिद्धति, तथापि प्रकरणिनः हारीरोन्द्रियादि- 

रहितस्य विग्रहबत्ताविरोधात् सिद्धे प्रकरणिनोऽसम्बन्धे मूघोदि- 
शुतीनामल्यन्तविप्ररृएटपरकरणा पेक्षयाऽतिबिष्ठत्वाज्ायमानमध्यपा- 
तित्वं जायमनग्रहणे कारणसुपन्यस्तं भाष्यङृनेलयाह । तन्मन्दम् । 
भाष्यष्ता पतस्यान्यमतत्वेनेवोपन्यासात् । तवुपन्यासारम्मे, भन्य 
चुनमंन्यन्त इति पुनःशब्देनास्य पक्षस्ये्टत्वस्य खयमेवापादनात । 
भाष्यकारस्यैवमभिप्राये तेन मृद्धौदिश्ुनिरेव प्रमाणतयोपन्यस्येत । 
अतः सत्रं माध्यं च ख्ाप्रहमात्रेण विरन्धश्नतिप ण्डित्यं चोतयतीति 
बोध्यम् । पतेनेव मेक्षवम पि दत्तोत्तरम् । 

शेवस्तु पृथु सार्येव । 
माध्वास्तु, अपरं त्वक्षरं या सा प्ररृतिजेडरूपिरा । धीः परा 

प्रकृतिः प्रोक्ता चेतना विष्णुसंश्चया । तामक्षरं परं प्राहुः परतः प्र 
मक्षरम । हरिमेवाखिरगुणमक्षरत्रयमीरितम्' इति स्कान्दादक्षप्पदं 
ननिष्वपि रुूढमङ्काषृल्य, अक्षरात् परतः पर शदययत्र प्रङृतितः परं य- 
छटश्मीङपमक्षरं तस्मादपि परोऽहदयत्व दिगुणकोऽक्षरदाद वाच्यः 

पुरुषत्तदुभयमिश्न उक्त विशेषणादेव । यः सवेह यादि बिदोपणात् 
्ररृतितो ऽपि भिन्नः । तस्मदेतद् ब्रह्म नामरूपग्रननं च जायत दति 
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वैसानरः साधारणशष्दविशेषात् ॥ २४ ॥ 

अथिकरणत्रयेण मोगमुपपाच पूधिक्रणे भ्हव्यत्ादि- 

गुणायुक्ता भसङ्गाद् रूपमुपन्यस्तम। भ्रधुना साङ्गारब्रहमवायु- 

पपादयितुमिदमधिकरणमारभते । कौ न अत्मा किं ब्रह्मेति, 

आलस्पानसेरयं परवानरं सम्भयध्येषिनमेन नो ह्दीति चोपक्रम्य 

युघूयेवाय्वाङाशवारषृथिवीनां पुतेजस्स्वादिगुणयोगमेकेको- 

पासननिन्दया च मृद्धादिमावमुपदिहयाऽऽम्नागते । 

0 मी 

नामरूपादं ब्रह्मणः शाद प्रह्मरुपाशचतुखाद्धेदेन व्यपे शान्न विर- 

इर: । जु यदा प्यत्यन्यमी शस्य महिमानमिति वीतशोक इती- 

द्ान्यत्वव्यपदे शचान्न रुद्रः । यदापर्यः पयते रक्रमवणे कतोरमीशं 

पुरषं ब्रह्मयोनिमिति रूपोपस्यासाश्च न ्रह्मरद्रावित्याहुः ॥२३॥ ॥७॥ 

वैश्वानरः साधारणशब्दवेदोप्रत् ॥ पवमरदयत्वाद्
ययिकरणेना- 

ऽन्तयौ मिण।ऽद एत्वेऽदश्यत्वरूप देतुः प्रसङ्कादर्वितः। अतः परं पर. 

स्तूयमानाधिकरणस्य ूर्वोक्तसर्वो पपाद कत्वबोधनाय तत्प्रयोजनमा- 
छे, छ [ 

हुः # अधिकरणत्रयेणेखादि # । अत्ता चराचरब्रह नाद् गुहां प्रषि- 

छाचातमानी हि तदह शनाद्, अन्तर उपपत्तेरिव्यधिकरणन्येण वैशे- 

व्यबोधनात् त्रिविधं मोगमुपपाच्ान्तयाम्यधिकरणे तद्धैशेभ्यप्नन्त- 

यौमरिगि निगमयित्वा, अहदयत्वाद्यधिकरयो तस्यादृष्टत्वोपपादकन् 

अहक््यत्वादि गुणानुक्त्व। डपा भाव देवादद्यत्वादीतिदाङ्क
ानिरास्राया- 

न्तर तमननश्तव्प्रस ङ्टू पमुपन्यस्तम्। परमात्मक्षरयारमेदः परापरभाव- 

श्चोक्तः । तत् तदा सङ्गच्छते, यदि ब्रह्मणः साकारता वाप्तवी स्या 

त् । परमात्मनो विरुद धमोश्नयत्त्ं च स्यात्। अतस्तवुपोद् घातत्वेना- 

। $भुनेदमधिकरणमारमत द्यथः । पव सङ्कतिमुक्ष्वा विषयवाक्य- 

मुदाहरन्ति #कोन आत्रलयादि #। इदं च छन्दोग्ये सक्तमप्रपाटके 

घतेते। तन्नोपुक्रपे, प्राचीनश्चालसष्ययजेन्द्रघयुभ्नजनचुडलना
मानः प- 

आपि भुताध्ययनदृच्तसम्पश्नाः कचन समे मीमां चह्लः। कान 
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आत्मा, क ब्रह्मेति । अन्न खात्मव्रह्मणी अभिन्ने भिन्ने वेति संशयो न 
तेषां विशारधीजं, किन्त्वस्मवुपास्य आत्मा कः, कि ब्रह्म, तदेकदेशो 
षति संशयो धिचारतीजमिषत्यनुपदरमेव व्युत्पादयिष्यामः। 

यदत्र केशिद् व्याश्यातम् | आसमन्रह्मशब्दयोरितरेतरविष्ठोषण- 
विद्ोभ्यत्वादृ ब्रह्मल्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं निवतेयध्वासेति चात्- 
रयातिरिक्त स्या) दद्यादिज्नक्मण उपास्यत्वं निवतयति । अतो, ब्रह्म आ- 
स्मैव, आवमा ब्रहमेवेव्यभेदेन सात्मा वैश्वानये अर्म ख अतेति फ- 
लिष्यतीति । तन्न । किम आर्या वाक्यमद स्य स्पुःरत्वेन विशेषण- 
विथेष्यभावपर्तत्यनुदयादे तदु पपाद्नभूनाध्रिमगप्रन्धानुरेधेन तथाङ्ी 
छार$पतेत्रत्मिन उपास्यत्वनत्र सद्धतया तत्र प्रल्यगन्मामेद्ापदन- 
स्य।सङ्खतत्वािति । भतः पूर्वोक्तक्षशय एव विचारवीजम् । मी- 
भंसफलं त्वग्रे वक्तव्यम् । ततः स्ववचिचारणाया तक्निश्चयमलममाना 
उदा रकनामानमन्वं वेश्वानरोपासकं संशयवारकतेन सम्मा- 
वितत्रन्नः। सर्वेऽपि तन्निकटे यदा गतात्तद्ा तेन विचारितम् । पते 
पश्च(थमागता महाभ्नो्निया अहमिव वेश्वानरोपासका, नाह तरे$पो- 
ऽधकाऽताऽन्यमश्यनुग्रासानाति । ठत पं निध्िस्य तद्वेचारं 
कफयमुपव एवान् । ततस्ते षडपि केकेयराजनिकटे गताः। तदा स 
राजा तेषां पृथक् पृथक् पूजां पुरोहितादिद्धाया कारयित्वा धनं 
दातुमारध्थवन् । यदा न जयृहुत्तद्, न मे स्तेनो जनपद श्ट्या- 
दना स्वस्य सदृदृतततामुक्तवान् । तथापि ते धनं न जगृहुस्तदा 
तेषामधिक्रालप्सां सम्भाव्या यक्ष्यमाणोऽस्मि, ऋतिविकस्मानं 
धनं प्रत्यक्ष द्स्यामि, तावत् च्यातव्यमित्युक्ते, ते स्वाभिप्रायमु- 
कथन्त: । सत्मनमेवेमं वैश्वानरं सम्प्र्ध्यपितमेव नो श्रहीति । 
तदा राजा तदधिकारपरीक्षाथ, प्रातवः प्रतिषक्तास्पीप्युश््वा 
अन्तःपुरं प्रविष्टः । ततो ेतीयग्हि ते सपिद्धास्पाणयो राजसमीषं 
गत्ता. । तता राह्ना, पते धनवद्याप्रात्ठिवन्ताशपं स्वाभमनं परे 
स्यञ्येतश्जिन्नासयेवं समागता अतोऽधिकारिण हृत्यवगत्य तत्प्रति 
मापरीक्षणाय प्रत्येक पप्रच्छ, कं एवमातमानमुपस्स शति । तदा तै 
कमेण दुसूय।दि षु स्वस्वोपास्यात्मत्वनोक्तेषु, एष वे सुतेजा आता 
वेश्वानरो यं त्वमात्मानमुपस्स शत्यादिना दचषुयवाय्वाकाशवषारि- 
पथवीनां कमेण सुतजस्त्वविगवरूपश्वप्थगरतम तत्वबहुलत्वरयि- 
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यस्तसेतमेयं प्रादेशमात्रमभिविमानमास्मानं वेश्वानरयुपासे 
स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु मतपु मर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति । तस्यहवा 
एनस्यात्मनो बरश्वानरस्य युद्धे सुतेजाश्कुरि्षूपः भाणः एृथ- 
ग्वत तमा सन्द बहुलो बास्तरव रयिः पृथिव्येव पादाबुदर एव 
बेदिलोमानि बहुदं गापो मनो ऽन्ाह्मपपचनमास्यमाह- 
बनीय इत्यादि । 

त्व्रतिष्ठान्वगुणगोगं मुडविपानान्धस्प्राणोत्करमणदेहवि शरणबल्ि- 
मेश्पादूविम्टानिकथनङूपरया पकंकोपामननिन्देया च मुदेचश्रुः- 
प्रणदेहमध्यमागवस्तिपाद् मावमुपदिश्याप्रे मम्नायत इयरथं 

# यस्त्वेतमिल्यााद्े # पनद् थस्तु, यस्वनं मवत्पृष्टम, पतं म- 

दुक्तथ्रकारण ननद वयवविशिष्मरकं, प्रादेशमात्रं, मात्रं कातस्येभ्व- 

धारण इति काशाच्छररस्यन्तरे मूद्धचिवुकान्तरल प्रतिष्ठितत्वक- 

थनात् प्रदेश 4रिमाणकत्वनाच्रधारितम, अभितरिमानं तादशपरिमा 
णकस्येऽप्यमिनः सथ्रनो त्रिगतं मानं परिमाणं यस्मात तादराम,भा- 
त्मानं नियामके, तरैभ्वानरं विश्वान् नरान्नयतीति यास्केन पृषोदरा 
एतया निरुक्तं स्वप्र पकम् उपास्ते चिन्तयतिं । स सवघु लोकेषु 

प्रभृतिषु, सरमूतेषु चराचरेषु शरीरणु सत्रष्वात्मसु जीवेष्न्न- 
मान्त सवान्ममूनः सस्तास्नानकदलशाममानना न्यक्छृत्य तत्तद 

लिभिसनत्तदिान्द्रयेश्च तद्धग्ये स्यं भुङ्क्त । सस्य ह वा पनस्य स- 
घौवयवविांशप्रस्यात्मना वेहइवानरस्य मृद्धं सुनजाः, त्ववुपास्यद्युरूप 
सुनेजस््वगुणद्वि शिष्टः । एवमग्र ऽपि । विदवररूपा नानारूपवानादि- 
ल्यः । पृथग्बत्मे।त्मा आवहेद् दिमेदेन षन् वायुः । सन्देहो देह- 
मध्यमागः । बहुलः स्वगतत्वद्राकाशः । य्तिनाभ्ययोभागः । 
रयिः, अन्नोत्पाद्नद्वारा धनजनक्षत्वाद्नङ्पा अपः । प्रतिष्ठा पदौ 
पृथिवी । बद्विराका।रसाम्यातर् । बदहिरास्तीयात्वसाम्यात् । हृदयं गा- 
हेपत्यो, हद याद्ध^मनः प्रणीतमिषनन्तर मवतीति साम्यात् । अन्वा- 
हट येपचनो दक्षिणानि: । आहवनीयो हवनसनत्वसाम्यात् । पव 

४४ 
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तत्र ष्चयः । कि वेश्मानरक्म्देन ब्रह्म परतिपार्दायवुं श- 
कयते, न वेति । भ्रथस्पातिपष्रन्दिधत्वाव सन्देहः । तत्रोपक्रमे 
ब्रहमसपदपरयोगोऽस्ति नान्यत् कित् । उप११।दने त्वतद्धमां 
एव । साकारस्य ठु छोकन्यायनात्रह्मलष् । 

केश्वानरो यदप्यप्रावेव भसिद्धस्तथापि एवंङण्डतिद्धता- 

विषयमुकःवा संशयाकारं तदृदीजं चाहुः । # किमिव्यादि # । # भ 
थस्यष्यादि च # । फकथमतिक्षन्दिग्धत्वमित्यत आहुः # तत्रह्यादि # 

तृष विचार्ये । उपक्रमे विचाराकारकथने ब्रह्मातमपदयोः प्रयो- 
गो$स्ति, को न आत्मा, कि ब्रह्मति । तत्र किम मास्या वाक्यमेव. 

. धगमाद्धिशेषणविशेष्यभाषाप्रतीष्या इयोः प्रकरणित्वमापाततः प्रती- 
धते । नान्यत् किञ्चिदन्यतरस्य प्रकरणित्वोपपादकम् । भत उपक्रमस्य 
शन्दिगिधत्वादर्चस्यातिसन्दिग्धत्वम् । अथाग्रिमप्रन्ये, कं त्वमात्मान- 

भुपास्स इति प्ररनस्य दिवमेव भगवो राजन्निल्यादिपरत्यु्तर दुस्य- 
स्यैवात्मनो विखारविषयस्वं, न प्रतीचोऽस्य । ततश्च समष्येयस्व 
दसो पस्यरूपप्रफाणनेन संधिद् रत्वेल्यथात, को न अस्मलन्रोपास्य 

तथा परामष्टसयैव विषोषरजिहासायोधकं कि ब्रह्मेति वाक्यम् । तथा 
सल्थुपपादनप्रन्धाद् ब्रह्मण पव प्रकरणित्वं निश्चीयत ईत्युच्यते, न- 
कापि तस्य ह षा एतस्यात्मनो षेदवनरस्य मूरडँव सुनेजा शव्यादि- 
रूपस्य तज्ञिष्मेप्रन्थस्य विचारे त्वग्रह्मधमा पष सिद्धयन्ति । सुतेजः- 
्भूतीनां जन्यानामेषाथानां मू खौरिरूपत्वनिष्कषःत्। नच, "वच्छ- 
व्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूचना। नच्छब्दयोग भस्त साध्य- 
शवं च त्रियेयता' शवयनुधविधेयलक्षणयेोर्विचार मुखादीनां सिचा 
नामयेनाणनू त्वस्य सुनेजभकीनां जन्यानां विधेवत्वस्व चावग- 
मात् साकारस्य ब्रह्मणाऽत्रयवानां निल्यानामेव तदरूपं कर्यनयोष- 
हिष््यत एति न प्रह्मत्वहानिरिति शङ्म् । यतः साकारस्य तु रोक- 
स्यायेनाब्रह्मत्वम् । विमतो वैश्वानरो न ब्रह्म । साक्ारत्वात् । चुप्र 
भृतिलोकषदिति प्रयोगात् । अत पवैमष्यथस्यारिस्न्दिग्धत्बमिल- 
धः। पवं सम्देदषीजमुपपाच पूषैपक्तमाहुः। # वैदवानर त्यादि # 
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हेष्तासपरिग्रह गुक्तः। ततश्च, सेबरत्बरो वा अग्निर्वश्वानर 

इति श्रुतेः संवत्सरस्य प्रजापतिताच्च हिरण्यगर्मोपाप्तनापरः 

[मदमा गम्यते । ब्रह्मास्शब्दावपि हि तत्रैव युक्ततरो । तद 

दामकस्येवाज्नभोजनतमपि सर्वत्र युक्तभर । भदिश्षमात्रत्मपि 

शुरूपजीवसादस्मदाच्गेक्तया स्थूटत्वाभिपरायम् । विराडभिमा- 

निलास्व सोकावयत्रसम् । बेदगमंत्वादग्नित्रयात्पकलमिति । 

त्याद्धिरण्यगमोपासनापरौैतद्राक्यं, न भगवदूपासनापरमि- 

दत्र भ्रा । 
उच्यते । वैदवानरः प्रपरातयेद । कुतः । साघारणशम्दबि- 

षाव । साधारणश्म्दाद् वियेषः । ये पूत्रप्ते साषारणश्न्दा 

अग्नितहवानरो वन्हिरिति कोशास्थरनेवेश्षानरशब्दो भूताग्नावेव भ्र. 

सिद्धः । तथापि पूर्कागडे, विश्वस्मा मग्नि भुवनाय देवा वैशवा- 

नरं कतुमन्दामङ्ण्वक्ित्याद्वहःकेतुत्वकथनेनोत्कषवचया सिख- 

सवाद् देवतात्म परिग्रहो युक्तः । पूथैकाण्ड पव, वेदवानरस्य सुमतौ 

स्याम राजा हि कं मुवनानाममिश्रीरिति देवतास्मन्यपि स्िचचत्वा- 

त् । तत दवं देश्रतात्मपरिप्रहप्राघ्ावप्युत्तरकाण्डे वाजिनां बृददार- 

व्यक्ते सतता्प्रक्ये, संवत्सरे वा अद्नि्वेश्वानर इति भाषणात् ते- 

लिरयाणां बृहन्नारायणोपनिषदि प्रजापतिः संवत्सर इति तेः 

संवत्सरस्य प्रजापतिरवार्च हिरण्यगर्भोपासनापरमिदं वाक्यमिति 

गम्यते । यद्यपि माण्डूकष्यादौ, विभ्वो वैश्वानरः प्रथमः पद् इति 
आभ्यते, तथाव तैजसो हिरण्यगमों द्वितीयः पाद इति भावणात् 
तर्परस्वमेव युक्तम । तस्य च ब्रह्मनामकस्वाज्जीवसमदिरूपत्वाव् ब 

` ह्याशबदावपि त्ञेव युक्ततरो । ते योऽदप्रहणोपास्ते तद्य यथा क्र" 
` तुरितिन्यायेन तद्धाधात् तदुपासकस्यैव सवेव्राज्नमोजनं युरूम । 
 भजनरवमितिपाटे, भोजनत्वं भोक्तृत्वम् । नन्धादित्वाद्स्युः । छ 

 वभुलानाथेम + च्छं पूवैपक्षपुकवा सिद्धान्तं विशदीकुवेन्ति । # उ- 
` शरत इत्याहि # । हतुं भ्यङ्वेन्ति #साधारणेल्यादि# मत्र साधार- 
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 दिरुण्यगमेपरतया ततोऽपि दिरेषोऽस्ति । येन भगाानेन १शा- 
नरो मरति । परदिश्षगात्रस्येव धुम् दतादिष्ैः। न हि विशद 
धम। श्रयत्वं मगत्रहुव्पतिरिक्ते सम्मवति । सर्वमवनसामध्यौमा- 
वाव् । साधारशाद्धमो च्छन्द एव विशेष इति व। । विकेषादि- 
डेव वक्तव्ये साधारणशन्दशब्दौ परादेशषमात्स्यव मेशनानरश- 
ग्दवा च्यते, च्रमुदधसवादिकं तस्यर्वोति समसन शोतयनः। अ- 
न्यथा विरोधामाभात् । 

यदपि लाकातमकं स्थूरं रूं तदपि मगत एव, न 

हिररामेस्येति । पुरूपलरात्तस्य | 

णशद्दशददस्थ, ये इत्यादिना विभज्ञनात् साधारणा ददद्यो विशेष 
इत्येवं बहुवचनविग्रहस्य विवक्षिनस्रऽपि, ग्रहणकं य पकवचननि- 
देः स ब्रह्मादि पदान्नभोजनवाक्यगनेकजःप्यगिप्रायात् । विचर आ- 
धिकयं, तक्किमिल्यपक्षायां स्फुरीकुषेन्ति ॐ प्राद्र गोत्याद्रि # । भस्मन् 
पक्षे शबदश्बदस्य पद्वाक्यसाधारण्यत् सन्देहः स्यादिति समामा- 
न्तरेण तमथमाहुः । # साधारणादित्यादि # । नथाच दादे शषः 
शब्दविरषः । वाक्योक्तात् साधारणाद् दचुमूरेत्वादधमौद् धाकपरुपे 
शब्द एव्र यो विगेषो विरुदधघमध।रत्वलक्षणस्तस्मादिस्यथैः । ननु 
विरेषस्थेव हेतुन्े साधारणण्डदयोः कथनस्य ।ऊ प्रयोजनमत आहुः 
# विरषादिष्यादि # । # सम सन द्योतयत इति + समासघरटिका- 
याः पञ्चम्या त्यब्लोपग्रयक्तत्वेन धौतगोस्नाप्रजतिभूनयोः प्रदेशमा- 
तवाक्यवुमदाविवाक्यरूपयोः शब्दयोः समभिव्याह्रेण परस्पर. 
सामानाधिकरण्यसूचनाद् द्योनयनः। # अन्वेति # वैयथिकरण्ये । 
एतेन द्यष्लापयग्रहये युक्तिसक्ता । ननु सुत्रसिदं विरुदधममांधय- 
त्वं तु प्रदिक्ामाज्गाभिविमानपद्योः पवोपयसममिभ्याह।राभ्यां ल. 
$यते । तावत चुमूदधेत्वदिर्दिरयगम साधारण्यं कथं नवतैताभि- 
त्यत आहुः # यद् पीत्याहि # । तत्र हेतुः # पुरस्तत् तस्येति # 
भयमथेः । शुत पुरुपशब्दश्तुद) प्रयुज्यते । पुरा आसेति, पुरमुष- 
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तीनि, पुरि हेत हति त्रिधा यागेन । पका आक्ार।चेदोषर कूल्या । 
प्रकृन च मुद्ध।श्रङ्धावणाद् रूढ पाभिप्रयन। साच कुत्र मुखात 
विचर सामान्यतः शाद्टुमात्रस्योङ्कार्रि्ृनित्तरेन नद्धाच्य ब्रह्मण्ये 
ञुख्या । अनन्द मयाधिकरणेऽन्नःस्थम्यानन्द मयस्य परस्यच विज्ञान 
मयादिषु पुरुगकारममपकरत्वन चिमृष्स्वाश्च । सहस््रक्षीषा पुरुषः, 
वेदाहमेनं पुरषं महान्नमिन्यादावाप तथे सिद्धत्वाच्च । पवं मनि, 
पुरुप) चार्ममानत्रावित्यभिधानकरदोनान्यत्र दाक्तिग्रदहणऽप, (तथा 

पुमपदान्द।ऽयं चासुदवेऽवनिष्ठन । विना ते वुण्डगीकाक्षं कारन्यः 
पुरुपराब्द माक ॥ भगवानिनि शब्दो$यं तथा पुरुष इत्यपि । निरुकधी 

ख नर्तने वासुरवे मनानने॥ ब्रह्माद्याः सकला इवा यश्नगन्धत्रकिन्न- 
राः। त स्यं पुरांशन्ववुच्पन्ते पुरुषा हनः इति हितरतसवविवेक- 
िखिनपुगणत, "स पतर वसुद रोय साक्षात् पुरुष उच्यत । श्रीप्राय- 
मितरत् सवरं जगद् ब्रह्मपुरःमरम् ॥ म पव वःसुदवो$ पुरुषः भो. 
ख्यते बुधैः ¦ प्रकृनिस्पथराहित्यात् स्वानन्ट पाद् वैमवादपि' इति नू- 
सिहपुराणाश्चः पराम्मन् ब्रह्माण वासुदव पव मुख्थः । अनस्तस्येव 
पुसषत्वादिितरत्रारणाच्च । ननतरध्रारणऽपि न [शवस्य वारणमिति 
शाड्ाम । प्रङृतिस्पदाराहत्यस्वानन्डवाभयां तस्यापि वारणात् । शिवः 
दाक्तियुनः शश्वदिति भ्रीभागवनव।कयन, (जगत्कारणनापन्नः दियया 
भुनिपुङ्कत्राः । स। तस्यापि भवच्छक्तस्तया हीनो निरथेक' इत्या- 
दिपञ्चत्रशद्धिः सूनसंहिनाव्रक्यश्च सवदा स्जावस्य।सु चिवस्य 
प्रनियुक्तन्वनद धीनत्व्रयोरुक्तत्वात् । शिवः रक्तया युक्ता “यदि 

भवति शक्तः प्रमचितुं नचदेवं दवान खलु कुशलः स्पन्द्तुमवीनि 
सपोन्द्यलदयौ श्ङुराचार्येरपि तथाङ्गीकाराद्रिति । नच कारगास्थ 
सर्वामि: कायौवस्याभिरत्रखायरतरात तादशं रूपं ध्यानाथमरवोख्यन, 
न तु तद्ठ,स्नषं कारणरूपम्मिति वाच्यम । अत्र मूधव सुनेजा इव्या- 
दिना सिदधास्ययङ्कानि निरिहय नवां चयुप्रभूनिरूपनाव्धान्रङ्कना- 
मषास्तवत्वस्याशकष्यव चनत्षात्ः । नच पृथिञ्यव पाद्ाविस्यत्र वे- 
परीनदेहयविप्रेयभावानैवमिति शङ्खम । पून॑वाक्य उद्रकं प्रति, 
पादो त्वतावरात्मन इत्युक्तत्वात् । नच वेदके, मूत्राशयपुटो बस्ि- 
रितिक्रयनादृत्र वु लखन काथरूपत्वमाक।रम्य धाङ्ाम् । बस्तिनो- 

। + + केष क 

भर्वादयारतिकुश्याक्ताया नभ्यचमगमव्रतया अनब ।ष्३। न्त. 
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विश्वप्य जह्य नरम्य जीवस्य च भगवदशत्तन देतता- 
सदु देव्रतटृर चेति विश्वानरौ । तो निवामो यस्येति, तस्य 
निवाप इयण् । तन पएरमेदनर एव वेदवानरो भवति, नान्यः । 

त्वात् । अन्यथा जलस्य सूत्री भवेनाश््रयोजकस्वे तस्मिन् रापित्वक- 
शनस्य विरुञ्त्वप्रसङ्ात् । तष्य अरनामत्वामाधात् । एतद्वा अरणं 
स(मधेयं गुह्य यदाधाना इतिवद् गुद्यनामत्वनाप्यश्रावणाश्च । नच 
साकार पूवपक्षोक्तन लाकन्यायेना ब्रह्मत्वं शड्याम् । चिरुखधमो- 
ध्रयनस्मेन सिद्धे वैदयानरस्य प्रह्मत्व तस्या प्रयोज्ञकत्वात्। अदौ किका- 
$$ कारत्वेन सत्प्रतिपक्षःवाच्च । नचात्र मानाभावः शयः । सहस. 

शीश पुरुषः, सवैः पाणिपाक्ं तदिव्यादिभुनीनामेव मानत्वात् । 
सत्रेकस्थैव ब्रह्मणाः प्रनिपाश्स्वात्। अनः साकारस्येव ब्रह्मनाप्रति- 
पादनाथमेवं कथनमिति, नात्र हिरययगगारिरूपता प्रतिपादयितु 
दाक्यति। 

तेन शङ्करभास्करा चाया्यां यदू व्याख्यानं, साघारणयोर्व- 
इव नरात्म दादयो वि रेषो चुमूधेत्वादिस्तस्मादिति । तद्धरण्यग- 
भ साधारण्याश सङ्कनमिति बोधनम् । 

ननु भवत्वेष, नथापि वैदषानरगददस्थ कथं ब्रह्मणि समन्य 
इत्याकाङ्कायां योगरूक्यनि बोधयितुं योगं बोधयन्ति । #षिष्वसयघ्या- 
दि । विद्वो वैदवानरः प्रथमः पाष इतिभ्रावणाद् ब्रह्मारडदेहस्य 
विदषस्य जडस्य तैजसा हिररयगभों हितीयः पाद् दति भाषणा. 
ज्ञरस्य नदन्तगतस्य मुख्यजीवेस्य ख पदत्वे मगधं रत्वेन देवतात्वा- 
देवनाद्वनद्े कृते, देषत।हन्दे चेति सुत्रेणानङ़ जने, विशत्रानरी। ततो 
निष।सार्थेऽणा कृते तथेति तयेद्यथेः । तस्य निषास रष्यण् इति षडे 
तु, विदवानरयो मिंब।स दति विग्रहान्तरमपि बोध्यते । तथा सष्येको- 
ऽथ षिप्रहापम्यासतेनेतरश्च सु्रोपन्थ सेनेदयबमपि विश्डघमाशय- 
त्धाव संगृहीतं मधतीति योधिनं हेयम् । यद्यपि निरूके, वेद्वानरस्य 
सुमतौ स्यापरे्त्र, विद्वाक्षरान्नयति, विद्व पनं नस भवन्तीति वा, 
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भगवदशतादन्यत्रोपचारात् प्रयोगः । तस्माद् वेश्वानरः प्र 
मासा ॥ २४॥ 

अध्वा विदषानर पवेनि निरुकीनामुक्तिः । सायगीय ख चिद्वें 
मरणां हित शति । अन्यत्रापि च, नरे संज्ञायामिनि विश्वपदस्य दीर्ध 
विधय क्रुप्यण व्युत्पादनम् । तथाप्य जीव्रजडन्याब्रयथमेवाचा- 
यस्य प्रदसत्वादेष उयुत्पादिनम् । ननु भवत्वेष, योगरूढ्या; मवमा- 
धारणत्वाद् वयुत्पादनमनतिप्रये जनमिति हाङ्कायामाहुः। #मगव्रद शे- 
त्यादि क#। नथाच पुरुप्रपद्ष् त्रापि रूढ्यदिच्छायामात्रम। वस्तुतस्तु 
जातिनिबन्यना प्रडौसानिषन्धना ध गोणील्यथैः । सिद्धमाहुः # न- 
स्मादित्यादि #। # तस्मादिति # । उक्तरीतिकाद् विशेषात् सर्वषां 
पहवाकयानां तक नुगुणत्व। त्यथः । 

रामानुजाच।य।रतु, विषयत इनि शिषो विशेष्यमाणत्वम्। 
जाठरभूतदेषतात्मपरमात्म साधारणस्य ' वेदव।नरशब्दस्य परमात्मा 
साधारणधमेतिपेष्यमाणत्वादित्येषं मात्र हेतुं भ्याख्याय भपन्यवा- 
दीनां षण्णां, को न भस्मा, कि ब्रह्मति विचायं मदस्य निरषाज्जी- 
वार्मत्वे निवारिते, नेषां जीषात्मनामासभूनं ब्रह्म जिहस्यमिति नि- 
अये तज्जिह्ञासुभिरवदषानरात्मज्ञं ककेयं र।जानमागम्य पृर्छश्यमानो 
वैश्वानर भत्मा परमात्मैवेति विश्षायत । किञ्च सब्रह्मयद्दाभ्यामुप- 
क्रम्य पश्चात् सषु वाकयस्वार्मब्रह्मद्दाशषां व्यवहरे कनथ्ये ब्रह्म 
शब्दस्थान निर्विंदपमानो वेश्वानरशबदे। इष्यते ऽनः स्र शब्दे ब्रह्त्राि. 
चतत दात चश्यत । कज । सवदाकमवभूनसवात्मखन्नदनमन्चि 

म्रतेप्रीकातूलद्ाहत्रत् सवैपाप्मदाहश्च पर व्रभवानरात्मविक्षानफलस्वेन 
अाढ्यमाणो हमनविश्रयं वेद्वानरं परन्रह्मत्वन विज्ञापन दइल्याहुः । 
अत्र व्रह्मध^(चवरष्यपम्ाणलत ह्वाययति, परन्त्वतिङ्क कानत बाच्यम्र् । 

भिक्षुशेषरो तु, सवेवेदरान्नक्ल। धारणो यः शब्दधिशष भातन्र्ष- 
ङ्प शत उ्याचसश्यतुः । तत्ात्मब्रह्मशब्दयोबह्मपरताथा उपपादनसा- 
पक्षतया तयोः साध्यसमत्वन सिद्धव्रदधतुनानहेत्वावुपेक्यमेव । 

माध्वास्कु मतत्मकाददः पर विष्णो नान्यत्र कचिदिभ्यत इति- 
स्मरण।दू विष््वक्नाधारणेनात्मण्देन विशेषम।दिति म्याक्कुषन्ति। 
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स्मयमाणमनुमानं स्पादिति ॥ २५॥ 
व्याख्यानेन भगवरत्परतराद् व।क्यस्य प्रमाणान्तरमाह् । 

तद्ष्यारमदराददस्योपकरमस्य संशयवाक्यात्राप्रश्नादिवाकयनदन्रिम- 
निष्कपवाक्षयषु प्रयागेण जीवसाधारण्यदृशेनन चोपपादनसापेक्षतया 
शिथिलमेषर । 

तस्मात् सिद्धन्नोक्तहतुरेच प्रषलः । यस्त छान्दोग्यमाप्यप्रा 
हेशामात्राभिविमानपषयोव्याख्यानम् । प्रदेशा दयुमूद्धादपूथ-षा- 
दान्नात्तरध्यारमं मीयते ज्ञायत हति प्रदेशमाना, मुखादषु करणे- 

स्वत्वेन मीयत हति वा, दुलोकादिपृथिञ्यन्नप्रदे दापरिमाणो व, 
प्रश्रेण शद्मिणादिहयन्त इनि प्रादेश। चुटोकद्य एव, तावत्पर. 

माणो षा । शाखान्तर तु मूदादिचिवुकप्रतिष्ठ हति प्रद्मात्र क. 
ठपयन्ति । इह न तथामिप्रतः । तस्य ह व। एनस्यातमन इत्युपमह- 
रात् | व्रष्यगासतया अभिवमीयते क्ञायत इत्यमिविमान हनि । नक्त 
न युज्यते । मूदचिवुकप्रतिष्ठनया प्रारेशमाबेन्वस्य काट्गनकत्वे 
मानामाबरात् । नच) तस्यहवा पतस्यणाःमन शृत्यादृना द्यमूद्धत्वा- 

दिकषथनमेव मानमिनि वाच्यम । नरे जनि, तज्ञेजति, अणोरणीयान् 
महतो महीयानात्मा गुहायां ननाहता$स्य जन्नाः, अणीयान् ब्रीह- 
स्ययानाकाशादित्यारि श्चतिभिः सिद्धे विरुदधमधारत्व, अभिन्ननि- 
मिशोपादनतोपगमेन खयमप्युप्गते, मायायां युक्तिविरोधस्य भूष- 
णत्व ध खारत दमूदत्वप्रादृकमन्रत्वयाः खमतपरमनाभ्यामव- 

रोधस्य भूषणन्वे च स्वीकृत दुमुदधत्धप्रद शमात्रत्वयोः खग्रतपरम 
ताश्यामविराधसिद्धस्तथा फथनस्य काट्पनिकत्व।जुपषएटम्भकत्वात् | 
प्रष्यगारमत्वेन विमायमानस्य 1विषरयत्वनाब्रह्मत्वस्य भामन्यां खःका- 
रात् । ् यास्येयग्रन्थ $पि, को न आता, फं ब्रहमष्येतव)र्भिन्नवाक्रय- 
त्वपक्ष एकवाकयत्वपक्षे च प्रयगायन्रह्मामेद भानामावस्योपगणादित- 

त्वाख्च । तस्माद् विरुडधमोधारत्वादिकमश्रादिवादम् ॥ २४॥ 

समयंमाणमनुमानं स्यादिति ॥ ननु पएूतेसुत्ो्तदेतुना सिदे 
दैदवानरस्य परमात्मत्वे किमिति सुत्रान्तरारम्म त्शकाङ्कायाम।हुः। 
# व्याख्यनेनेत्या।2 #। तथाच खारस्यन तथप्रदीत्यमावादग्रहषा. 
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केचित् खदहे हृदयावकाशे प देशमात्रं पुरुषं वसन्तप् । 

चतु जं कश्नरथा हशङ्खगद्।धरं धारणया स्परन्तीति । 

स्मर्यमाणं रूपमनुपानं स्पात् । परादेशमात्रवेश्वानरस्य त्र 

कयते । स्मरणं हि मननं श्रुतस्य भवति । श्रुतिवाक्यभ्य एव 

हि श्रवणम् । यदि परदेश्मात्रवेश्वानरतिपादकजातीयानां न 

ब्रह्वाकयलं स्यात तदा स्मरणं नोपपद्यत । अत, इति हेतोः 

भ्ादशमात्मैश्वानरो मगवानेगेति सिद्धम् ॥ २५ ॥ 

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाननेति चेन्न, तथा दृष्टुयप- 

देशादसम्भवात् पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥ 

किञिदाशश्कया परिहरति । ननु यदि स्मयेपाणमनुमानं 

वित्वमाश ङमोनेतिं नन्निवारणायारम्भ त्यथः । स्मवमणं स्फुरटाकु- 

दन्ति # काचदित्यादिि #। स्मयमाणस्य कथमनुमानत्वमित्यत अ(- 

हुः # स्मरण दीया # । *% स्मरणं नोपपद्यतेति भ्ये हिनब्रह्म 

स्मरन्ति ते भुतितः शुल्व स्मरन््यतस्तश्रा भावे तन्नो पपद्येत । त- 

थान प्रादेश्चम।बस्वस्मरणं प्रादशमात्रर्वस्प शुष्यथत्वायुमापकाम- 

हथः । तेन, 
अनन्तक्राखासापिन्े पेदिकार्थस्य निणेये। 

स्वध कदिपर।दयदू बलीयानुपवृदितः ॥ 

दति घोधिनम् । 
भन्ये तु, वां मूध यस्य विप्रा वदन्ति खं रै नाभि चन्द्र 

सुभा चनेत्रे। दिद चदे विद्धि पादो क्षितिं च सं भचन्तयात्मा 

सभूनप्रणता' दति । "वस्याग्नयास्वं चमू खं नामिश्रणो क्नि- 

तिः। सुयैशचशरुिश्चः धोत्र वस्मे लोकात्मने नम' द्युदराहलय स्मय- 

माणं भुतखनु मापकं स्यादिति व्याक्ुवेम्नि ॥ २५॥ 
शब्द्।$प्रो ऽन्तःप्रनिष्ठानाज्गति चनज्नतथा हष्श्ुपदेशद्सम्भ- 

कषात् पुरपमपि सेनमधीयते ॥ राश उयाङुषन्ति + नन्विल्यादि # 

४८५ 
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स्पादिति बाक्पाथों निर्णीयते, तदा स्मरबन्तरणान्यथापि व्या- 
ख्येयम् । "जह वेशवानरो भत्वा पाणिनां दहमाभधितः। पाणा- 
पानप्तमायुक्तः पचाम्यश्ने चतुर्विधम्" इति जाठर एवामविश्वा- 
नरो भवति । तस्येव भगवद्िभूतितात् । बाक्यायों याक्थ- 
ञ्विद् योजयिष्यते । न तु विषद्धषरपाणां विघमानसाद् भगव- 
तपरत्वं बक्यस्प । विश्द्धधम।; श्ब्वादयः। अन्तःपरतिष्ठानं च। 
भरम्नेशवानर इति शब्दः केवलवरश्वानरपदे भेत् । मगव- 
तरतं यागेन । तदग्निपराहचयोदिनिरेव भवेत् । तस्येब च 
जेताग्निकरपनद्ुपास्नाथम् । प्राणो हि देवता तद् यद्धक्छं भ- 
यपमागच्छव् तद्धोमीषपि्ादिना । तदेतेभ्यो हेतुभ्पोऽन्तःभर- 
तिष्ठितत्वमपि न मगवद्धेः। पुरुषेऽन्तःपरतिष्ठितं वदति भिश्र- 
हेतुदतश्च मवतीति न चकारः । तस्माद् विरुद्धध्माणां विधमा- 
नवात्र मगतरान् वश्वानर इति चेव । 

# इति धाक्ष्यार्थो निर्णीयत शति एवं प्रकारेख स्मरणेन नि- 
भीयते । ननु भगवद्विभूनौ चद् योनये, तदा भगवति योजने कते 
निबिद्धन द्यत आह् कै न चिद्या # । कः शद ददतत दशय. 
ति # भग्रितयादि # । अयमधे । षाजिनां वेश्वानरविदाप्रकरणे, 
य एषोऽगिनियदवानर इति वेदवानरसम्रानायकरणतया भगिनारति 
भूयते । तथाच्च यदि समानप्रकरणे कवलो बैश्वानरशबः स्यात् त- 
दा तस्मिन् पूत्ोक्तंन योगेन भवेद् मगवत्परत्वम । प्रयुक्तं तु शब्दा 
स्तर । तत् # तस्मादग्निसाह चयोद्ग्निरेव वेदयानो भप्रत् । या- 
स्को्स्य यागान्तरस्य तत्रापि दाक्ष्यवच्नन्वात् । नच योगतौर्ये- 
$ग्नो कुतः पक्षपात शति शद्यम् । अत्राग्यप्र हृद्यं गाहपद्य त्या 
हिना त्येव वैश्वानरस्य ब्रता्चकर्पनमु रासना दयते । नयेदम- 
व्युमयत्र तुट्यमिति श्याम । प्राणो हि देवतात्रात्र पठ्यते । तद्- 
द्रं प्रथममागच्छत तद्धोमीयम् ।सथां भथमामहुति हयात तां 
जुहूयात् प्रणाय ख।दहेखदिना स्वाहायोगाश्चतुध्या चावगतः | तस 
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न । तथा छषयपदेशात । सर्ेभक्ठलं भगवतो षक्तु तथा 

हिएवदिकयते । विरुदधमाणां तत्तद्रावापत्तिरियेश्वयमेव भग- 

कता वणितम् । 

तहि कायेतराक्यमेशास्तु स्मृत्यतुरोपादिति चेते तजा । 

अमस्भवान् । न हि तस्य युपूद्ेतवादयो धर्माः सम्मवन्ति । 

उपना रादृरामनायं परिकरपनं भविष्पतीति चन्न । पुरुषमपि 

वेनमधी यते, वाजसनेयिनः । स एषोऽग्ने्ानरो यत्पुरुषः । 

सयो दैनमेतागिनि वैश्वानर पुरुषविधं पुरूेन्तःपरतिष्टितं बेदेति। 

मुखं च जाठर पव । भाहतिप्रापक्षत्वात् । अयमन्निवेदवानयोे यो 

$रमन्तःपुररे येनेदमन्नं परते यदिषहमथयत ईति बाजस्नेयिग्राक्ष- 

णोका स्लङ्गात् । तदिदं सु्रस्येनादि पदेन सुखितम् । तदेतेभ्यो 

हेतुभ्यो जाठर पव ब्राह्मो, न परमात्मा । न वाऽन्तःपतिष्ठानात् पर- 

मात्मा ग्रहीतुं शकयः । यतोऽन्तःप्रतिष्ठितत्वमपि न मगवद्धमेः। 

वाजसरनेयभि-, स यो हैतमेवमर्चि वैश्वानरं पुरषविधं पुरुषेऽन्तःप्र- 

तिष्ठितं बदति समामननात् । यद्यप्यन्तःप्रतिष्ठानं वाक्यस्य जाठरपर- 

तानाथने भिन्नो हेतुरिति सूत्रे जक्षारोऽपेक्षितः। तथापि भक्तस्य ह 

मीयमाने बताप्रास्तिश्च या आदिपदेन संगीता, तव्राप्येतक्ेव 

प्रयोजकमिति हेतुरपि मवतीति तथात्वबोधनाय न चकारः । स्फुट- 

मन्यत्। परिहार शं व्याङुबैते न तयेल्यादि #। पूरवो्तदेतुन। वाश्यस्दः 

ज।ठरविभूतिपरत्वं न वक्तुं शक्ष्यते। कुतः। तथारषटपुपदे णत । भगव- 

तः सर्ैमोकवत्वं धकतुं जाटरहष्िरत्रोपदिष्यते, तस्मात् । नखोर्हृषटे 

हीनदशेदो षावहत्वस्व पू साधितत्थादब तादणदटश पदे दास्यायुक्तस्वं 

श्यम् । भगवतः सवैकारणत्वेन मगवश्निष्ठानां तेषां तेषां विरडध- 

मोभां वसद्भावापति; । यथा कारणत्वस्या्टाविदातितस्वादिङ्पता, 

चथा पाथक्षर्वस्य आठराद्निङूपतेति स्वयं टवशिक्रिय पकरसपषेति 
गवत देश्बर्यमेव धर्णितमतो न दोष इयथः । # तर्हील्याहि # ननु 
(धमाणां तसद्ध्वादत्तिः कायति कायं मुख्यम् । तीदं कायेषाक्य- 
` मेषास्तु । गीत स्यषयनुरोधाव् । न तु ब्रह्मवाक्यमिति चेत् तब्रादेख- 
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तस्माव पूरुषतं, पाठास्तरे पुरूपतरिषसं श जठरस्य न सम्भ 
वतीति भगवानेव वैश्वानरः । मगप्रतरते सम्भव्यन्पकरसन। 
ने युक्तेति ॥ २६॥ 

 अतणनद्वता भृतं च ॥ २७॥ 

वैश्वानरो न उयेत्यादिमनदेनताया महाभूनागे्रौ बा- 
केयार्थतेतति क्य चिद् बुद्धिः स्पात । तदप्यतिदरेनैव प्रि. 
हरति । सुरूयोपपत्तिमेग्रतएले सम्भवति नान्यकररना 
युक्तेति ॥ २७ ॥ 

साक्षादप्यत्रिरोधं जमिनिः ॥ २८ ॥ 

अधुना पएरिमाणवि्ेपो विचायते । प्राेशमात्रसरं भगवतः 
स्वाभाविकं इत्ति वेति । अष्िन् मिद्ध एव पुगोक्तं मिदं 

भवेदिति विचायते । तत्रासिन्ने चलार् कषम वदा्ंचिनन- 

का; भरक।रमेदेन । तर केवह शम्दवलगिचारका आचार्याः । 

यः । शषसु्ानम् #। पाठान्तर इति + सोरे पुरुषधिधमिति पाठा- 
न्तरे । नु पुरुषर्वादिफमपि फाटपनिकं पूत्ेवद् स्वतिचेत् नश्राहूः | 
# भगवदिद्यावि # सरवे वेदा दत्यादिशुतिमतुस्यसम्मये गोपस्य 
म्याय्यस्वाञच तथेत्यथ: ॥ २६॥ 

अत एव न दैवता मूतं च ॥ + शयादीष्यादिपहेन, वैश्वानरं 
केतुमहामिलयादीनां संग्रहः ॥ २७॥ 

साक्षदरप्यविरेधं ज्ेमिनि?॥ पतदादिषु पञचसुतेषु, मन्यत 
इलयस्याध्याहारा हेयः। ननु चतुर्भिः सुरैः सवैस्मिन्नधिकरणायें तिदे 
एनेषां सूत्राणां कि प्रयाजनमित्याकाङुयामाहु" । + अधुनेत्या हि #। 
# पूरोक्तमिति # । असाधारणमगंवडमेरूपं व््ठख्धमाधयत्वम् | 
# दरद्दवररेप्पादि + शद्स्य बलमुर्चारणक्नप्ादितात्पयम् । तद्ध. 

ने 
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दान्दाधयोजेमिनिः । भ्ाग्परथ्यस्तु शग्दापसभननावविवार- 
® ५ क ४ कः । केवमा्थतिच।रको बादरिरिति। आचायः पूनर्बिचाराति- 

च।रयोदां परन् मिच।रमपि बरदंतषामलपनबुद्धरूयापनाय ना- 
मान्पाह। 

तत्र जेमिनिरुमथवलविचारकः प्रथमं निर्दिश्यते । व्याप- 
कम्य प्रादश्चमात्रस्रे साक्षादपि करपनाग्यतिरेकेणापि स्वरूप- 
विचारणेषा विरोधं मन्यते जमिनिः । श्राकाश्चवद् व्यापकं सर्व- 
तःपािपादान्त बरह्म । अत एत्र साकारत्रमनन्तमू।तितव ब्रहम- 
णः स्वच्छया परेच्छया स्वमावतश्च विभक्तमिव । प्रयोऽपि 
नियतपरिमाणाः । अनियतपरिमाणस्तु आक्राष्षवव पस्- 
दनिरूप्याः । तद् हेद्धहामाभ्ां तथा भवनिति। 

चतारेण।थेविचारका ग्यासपादा इत्यथैः । ननु तथापि शऋ्विना- 
मथनस्य कि प्रयोजनमनत भहुः। # आचायः पुनरित्यादि # 
। वृददारण्यक प्रथमे गगीव्रह्मणे, मा ते पृद्धा व्यपदतक्न- 
तिप्रईन्या वै दलता अनिपृच्छमि गार्गि मातिप्रक्षारित्यनिप्रनने हो. 
पश्चावणेन, कठवल्टयां, नेषा तरेण मनिरापनेयेति निवेघेन ब का- 
ठपनिकातित्िचार दोषः पर्मश्रसितः । त्रैसिरीपे च, तखवेव भयं ई- 
दुणोऽमन्वानस्यत्यव्रचारेष्यप होषः श्राविनः । अन आव।यल्लनिमं 
चिचाराचिच।रयाद्।षं पष्टयन्, तदन्वेष्टव्यं, तद्धिजिक्षामनग्यं, सो. 
$न्बेष्टभ्यः, स चि जिन्न सित्तठ्य इत्यादि श्रुन्युक्तन्वाच्छन् बलेनैव कतथ्यं 
विव्रारमपि खशास्ने वरस्तथा आह । तथाच दादवलबिखारस्य 
मुख्यत्व पनमेव प्रयोजन मित्यथः । जमिनेः प्राथम्ये हतुः # उभय- 
बेलत्रियारक इति #। सुभरं हयाकुवेन्नि # व्य।पकस्पल्यादि # कट्प. 
नाध्यनिरेकण व्यापकत्वप्रदेशमानत्रत्वयाः कथमविरोध इत्याकारा. 
यां तं प्रकारभुप्पादयन्ति # आकचेत्यादि # । यद्यपि शनौ प्रेषा 
मात्रमभिषिमानमिति करमेणोक्त, तथापि शब्दकमादाथः क्रमो बरी. 



३८८ सप्रकाक्ने अणुभाष्ये | 

प्ृनानप्युक्तय् | 

विष्णोस्तु त्रीणि रुपानि पुरूषार्गाग्यथो विदुः । 
परथमे महनः स्ट द्ितीयं खण्डमोष्यनप् ॥ 
ठृनीयं पवरभूतस्यं तानि ज्ञाना मिमुर्यन इनि । 

यानिति पञ्चम, धूनिलक्षणमानुपूभ्यै तसामाणत्वादृथीरयेनि प्रध- 
सूपे विच।रिनमग्निहेत्रं जुहोति यवागूं पचनीलयत्र सिद्धम् । अ- 
धक्रमस्य बनिष्ठुरवानाूरे अदषटकदपनाप्रमङ्क.त् । तद् व्राप्यादृरणी- 
यम् । अन्यथात्र विरुदभरमोधारस्रकदपन। प्रसज्ज्येन । सम्भवति 
चाथेक्रम्ाद्रेण परिमराणात्रिरोधितं प्रकारमतिहाय विरुडधमाश्नय. 
स्वफटपनमगुक्तम्। तस्मिन् प्रकार कथं सम्भव्र हति चद्रत्यम्। अ।- 
काशवत् सवेगनश्च निलय हति, सवैतःपाणपाद तदिति धुतिभ्यामे- 
व वध ब्रह्मखरूपं सिद्धमनः स्वरूपवलाद्व ब्रह्मणः साकारत्रमन- 
स्नमूित्वं च । यदेकमउपक्तमनन्नरूपमिनि, पश्य त पा डपा 
दातगोऽथ सदस्ला इति शु नस्मृनिभ्यां सिद्धम् । तच्च कचिद्, बहू 
स्णामिति शुनः स्तर्या, कचिर्च, यदचद्धिया ते उरगाय विभाव- 
यन्ति तलद्रपुः प्रणयसे सहनुग्रहायनि वाक्यात् परव्छया, कच्च 
पूथाक्तरीस्या स्वरमाततश्च तं तं प्रति तत्तस्कारकोपामनेन प्रकरी. 
भवति । प्रणवस इत्यस्य नलद्रोचरस्वं प्राप्यस इयथौत् । नच इ. 
पमेदे ग्रमः शाङ्ाः । यदेकामति धुनेरविभक्तं च भृनेषु विमक्त- 
मिष ख िलर्मिति च गीतावाकयात् । अतः पुरुषं पुरुषत्रिधं पुरम. 
$ल्नःपरिद्िलमिनि जयोऽपि प्रकारा नियतपारमाण।ः। यदि चाकाश. 
वदिति शुष्या विचायोस्लकहा ते अनियतपरिमाणा आकाशवत् ष. 
रिषे निरूप्या परिच्छेदशददिहासाभयां नानापरिम।शा भव्रनिति। 
भनु शतो पुष पुरषवधमिलयारिकं" वैशवानरिरेषणं, न तु प्रशा 
राणाम् । परिमाणं च द्म्यधर्मा, न तु घमेधर्मोभ्तो नेदं युक्तमत 
आहुः । # स्मूनाविष्यादि # । #* उक्तमिति # पुरप्रसभुक्तम्। त- 
था वैदवानरसमेव त्रिधा वतेमानत्वाभ्रोकतानुपपाततरिति सवैभुपप- 
परमिल्थेः । तृतीयस्यानन्तङपत्वं नियत प्रमाणत्वं च भ्याक्वेन्ति। 



१ अध्याय २ पादः) ३९९ 

भरतेषु पअभा । उदरेऽद्गुष्मावः | हृदये प्रदेशो मृद्धनि 

च पनप्रीन्द्ियेषु च।णुः । चिते व्यापकः । एकस्यप्युपक्रमे 

सर्वेषु तथालतरादो विभूतिरमेगाय । तस्म।द् बरवानरस्य पुरप- 

त्वात् सन्दिवानन्दरूपगोव्र भर देशम। जलं न विरुद्धयते । अनः 

साक।रब्ह्मवराद् एव जामनेः सिद्धान्तः ॥ २८ ॥ 
| 

# भूतेष्विष्यादि # । # पञ्चप्रेति # ध्यानाय प्रदकामात्र म श्रयाथै 
मङ्कष्ठमात्रः खामत्व(थमक्षिखितः फलय सवदे हस्विन आनन्डमयो 
षेश्व।नरः शरास प्रतिद्ठिनः सत्राथ इति निबन्धोक्तपञ्चकायाथ प- 
आभिः प्रकारः । # उद्र इङकुषठमान्र इति # अङ्कुषठमात्रः पुदष्रो मध्य 
आत्मनि तिष्ठतीति श्ुनस्तथा । स च, अथो निष्ठचा वितस्त्यान्ति ना- 
कयामुपरि निष्ठुतीन तेत्तिरीयशरुतेख्दर शरी राखत्यथम् । # प्रदे 
इति > प्रादृक्ञमात्रः। स इष्य व्याख्यातो, मूरैन्यग्रे धक्ष्ये । तज्र 
हदि ध्यानाथम् | !शरसि सवाथम् । चक्षुषरशश्चुरत्यादि शतेस्तस- 
्ञियमनायै नेषु तिष्ठन् मनःप्रभूतीनामणुत्वस्य वक्ष्यमाणस्य।त् तद् - 

नुरधनाणुः। तत् सवभ्यापकं चित्तमाङृष्य व्याक्लिधारयेद्िति बा- 
कये चित्तस्य व्यापकतोक्तस्तत्र तिष्ठत्य ध्यापकः । ननु धा- 

हशमात्रस्यात्र प्ररुतत्वात् तद्धिखार पव काया ऽन्यधिचारस्यक्िप्र- 
योजनमित्यत आहुः । # पकस्यत्यादि # एकस्य प्रदेदामज्ञस्याप्यु 
पक्रमे सवेभूतय्ेषु नानारूपेषु मगवरववादो विभूतिरूपश्य भगवद्- 
भेदं ३।ध यितुम् । तथाच वेभ्वानरखरुपे धिचारितया दिशा सर्वेषु 
विरुचधमाधारत्वं वोष्यमिति व्यासाङयप्रकटनायाथं विचार इत्य 
येः । तेन [सङ्धमाहूः । # तस्म'दिद्यादि # । # पुरषत्वादिति # 
भ;रमस्वाव् । पुरूषो चत्ममानवचिति कोशात् । तथाचाकादाषदि- 
व्यादि श्तिद्टयाक्तरीत्या स्वरूप्रिच्ारणेच्र परमाणद्याविरोधो जमि- 
निमन दस्यर्थः। ननु जेमिनिमते साकारषाद् इत्यब कि मानमित्या- 
काद्या, जमिनीयचतुलक्षणी समाप्तो, स विष्णुराह दहि, नद् ब्रह्मे 

स्याचक्षते तद् ब्रहचत्या चक्षत इति सुत्रहयात तश्रनुसारेणाहुः। # खत 
दस्थादि #। # अत दति + पएवमुभग्रबठबिचारकरव्ात् । ष्द्च 



३६० सप्रकाक्च अणुभाष्ये | 

अभिन्यक्तरित्यारमरथ्यः ॥ २९ ॥ 

निराकारमेन ब्रह्म पायाजमनिकाच्छन्नं तदपगपेन पुरूषा- 

करेख। धिदैविकदततापिष्नेनामिग्पक्तः पुरुषाऽन्तयामरी । 
प्रत एव पुरुषविध इति । भ्रभिव्यक्तरहतोः साक्रार्लमपि 

परायापगमनफुततन् स्वामात्रिकलमर । तथापि निदिदयमानं 

सविद्ानन्दरूपमेवाश्मरथ्यो मन्यते ॥ २९ ॥ 

अनस्मृतेवादरिः ॥ ३० ॥ 

बादरिः केभरलयौक्तिकरशचन्तनवशषात् प्ादुभरूतर्पानुावि- 

का श्रतिरिति। यश्राद्धया त उरगाय विभात्रयनित तततद्रपुः पर- 

णयते सदनुग्रहायेति बाक्यानुरोधाव् । अन्यथा बहुकखनायां 

ुद्धिसौक पं।भातात् तार्िकादिपतेष्वपि तथालाद् पुक्तयबुरो- 

धेन ब्रह्मवादेाऽप्यन्यथा नेय इति हि मन्यते । अस्मिन् पक्ष 

ततास्िकसम् । अथत्रा मायासथाने अनुस्टतिः। ्रभिव्यक्ति- 

सतु तुरया। एवे सति बाद्रिमतेऽपि तास्तिकमवर रूपप् ॥३०॥ 

सू्रद्रयं शतदूषणीङना उयङ्ुटाचायाभिघेन खग्रन्य उपन्यस्तम्॥२८॥ 
भ्भिष्यक्तेरत्यादहमरध्यः ॥ पतदादिषु श्रिषु सुत्रष्वविरोधमि- 

स्यस्थानुषङ्को ऽधिको हयः । # आधिरेविकदेवताधिष्ठिननेति # भ।- 

धिदेविकी देवेषु प्रणवमात्रावाच्येषु वतमाना या देवत्रा ब्रह्मव्रिष्ण्वा- 
दिरूपा तन्तवृगुणगुणसमष्टश्रमिमानिनी तयाधिष्ठितेन शरीरतया - 

कृतेन #अन एवि । मधष्ठानदेव । सुव्राक्तस्य हेतोः साकषारपक्ष- 
इप्युपपत्तेस्तमपि पक्षमराहुः । # अभिव्यकतरिष्यादि # । # न खाभा- 
विकः्वमिति *# किन्लमकोकःसूत्रीक्तग्योमदृ्टान्तेनापरवषरद्।गन्तु 
कत्वम् ॥ २९ ॥ + ८ 

मनुस्द्तेबोदरिः ॥ अत्रापि माप्यमुत्तानाथम् ॥ ३०॥ 



१ भ्रध्यापे २ पाद्ः। ३६९ 

सम्पत्तरिति जमिनिस्तथा हि दशयति ॥ ३१ ॥ 

जेमिनिमते भाकारषादे नियतसाकारं मन्यमानस्तदेकदेशी 
नियतमेव ादेशषमावरं मगवदूपं मन्यते । तन्निराकरणाय सर्वत्र 
प्रादेशं सम्पत्तिडतमिबार । 

तत्र का सम्पत्तिः कथमिति खयमेव श्रलया प्रदक्षयति। 
वाजसनेयित्रह्यये चुपरभेतीन् पएूथिवीपयेन्तान् वैश्वानरस्यावय- 
वान्, अध्यत्म्ये च मूद्धमभरतिषु चिबुकपयन्तेषु सम्पादयन् 
भ्रादेशमात्रमिह वे देवाः घुविदिता भ्रमिसम्पत्नास्तया ठु ब ए- 
तान् वष्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसम्पादयिष्यामीति । स 
होवाच मूद्धनिमुपदिशननेष वा अतिष्ठ वैस्वानर श्यादिना स 

सम्पत्तेरिति जमिनिस्तथा हि दश्येयति ॥ ननु पूर्व जेमिनेमैतं 
्रदरितमधुना प्रकारान्तरेण किमिति प्रदश्यत हइत्याकाङ्कायामाहः। 
# ज्ञेमिनिमत इत्यादि # परममहत्परिमाणप्रदेश्चमात्रयोः साक्षाव- 
विसोधबोधके जमिनिमते यः साक्षारवादस्तस्पिन् य पकदेश्ची र्दशं 
भगवषरस्वरूपं मन्यते । प्रदेश्रामात्रत्वस्य प्रदेशविहोषरृतत्वे ताव- 
न्मात्रह्य पुरुपाकारत्वामावेन पुरुपश्चुतिविरोधादिति तदादयः । अ- 
भिविमानत्वं जगन्निमातृत्वाद्, च॒मूद्धत्वादिकं तुरासनाथमिल्यविर- 
डम् । तक्निराकरणाय सवत्र + सर्वषु वेश्वानरस्य प्रदरेषु प्रदेश्च- 
मात्रत्वं तथाह ^ तत्र सम्पत्तिङृतत्वे वाच्यं सा केल्याचाकाङ्कायां 
सम्पि तत्कृतं प्रादेथमातत्वं च स्वये जमिनिः शरुलया प्रदशयतीद्य- 
यः) #सम्पाद्यनज्ितिक ककेय इति.रषः। श्चति पठन्ति परदेहमान्- 

रि ,दि# । #रत्यादिनेति# चक्षुषी उपदिशन्नुवाच, पष बे सुतेजा 
यैश्वानर इति। नासिके उपदि शम्नुवाच, एष वै पृथग्वतोतमा वेश्वा- 
नर दति। मुस्पुमप्काशमुपदि शान्नुवाच्च, एष षे बहुलो वश्वानर इति। 
मुख्या भप उपरि शन्युषाच; पष वे रयवश्बानर इति। चबुकमुपदिश्च 

४९ 



३६२ सकते श्रणुमाष्ये। 

स्प तिनिमित्तमेव प्रदेवामात्रतं वैदवानरस्याह । न टु प्रदैः 
शमा एव वेदवानर इति । तदेकदेशिपरिहारं नपिनि- 

मन्यते ॥ ३१ ॥ 

आमनन्ति चेनमसिन् ॥ ३२ ॥ 

पर्य स्वमिद्धान्तमाह । व्यापक एव प्रादेश इति । न हि 
पिरुद्धधूभयं भगवद्ननवगध्वमाहस्म्ये । तस्माद् प्रपाणमेवानुत्त- 

क्व धि चनन दक 

भनुवाच,पष वे प्रनिषठा वेण्वानर नीलयतावता सन्दर्भेण। अर्थस्तु, देवा 
शुप्रभूतयः, सुविदिता, वेभ्वानरमूद्धादिरपेण मवद्धिमत्तः सुश्ञाताः। 
्रादेशमात्रमिव ह वे अभिमस्पन्नाः प्रदेशपरिमाणकमिव्र वेश्वानरं 
ह वे प्रसिद्धा प्रापतवम्नः। कथं प्राप्तवन्त शयकाङ्कायां प्रकारं प्रति 
ज्ञानीने, तथा तु व इत्यारभ्य सम्पादयष्यामीत्यन्तम् । प्रतिक्ञतं वि- 
वृणोति । स होवाच मूद्धानमित्याद्ना । पष चुलोकारमा देषः, अ- 
तिष्ठा वैश्वानरः 1 अनिष्ठागुणको वेश्वानरावयवः। वेश्वरानरकाब्दात् 
स्येदमिति शषिकोऽए् । एवमग्रेऽपि । तथाच मुखनमित्यादिना- 

$ध्यात्मं जोषाधयषेषु तान् देवान् सम्पादयन् सम्परिनिमित्तं तदा. 
ह । अनः स्थानानुरोधेन तदनुगुणा स्थितिः सस्पत्ति्तदनुरोधनि 
निन्तं प्रिएमाप्रत्वं, न तु खवामाषिकमित्यथः । पं चुप्रभूनीनामा- 
घ्यात्मिकं रूपमदायानियतपरिमणपक्षभ्यास्यानस्य भ्रोतत्वस्षम- 

धनन निग्रतपरिमाणमङ्कीकुवाण.रकदेश्ची निराङ्तः ॥ ३१ ॥ 

आमनन्ति चेनमस्मिन् ॥ अतः परमेतस्यापि पक्षत्वसमथना- 
य सुजा म्याकतुमवतारयन्ति #मुश्यमित्यारि कै । # मुख्यापितिक 
एवकारेण सिद्धम् । तत्स्वरूपं तु भ्यापएक पव प्रदेश्च रति । 
स्यापकरूपेणाष प्रदे कषमाग्रो, न तु पदेशमेदरूपभदाभिव्यक्तयनुस्मर- 
विक्छम्पसिषक्ात् । तच प्रमाणम् # न हीत्याह #। भये श्रीमागत्रत- 
धष्ठस्कन्धीयगचस्यार्थोपन्यासः। तेन सिदधमाहुः 4 # तस्माद्य 
दित्यादि # नेष तरेण अतिरापनेयेत शुतेस्तकंस्य निषेन भरौता* 
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तव्यं, न युक्तिः । दाग्दबलविचार एष ख्यः । ननु प्रातीति 
कविरोषादन्यथालकरपनम् । वेशवानरस्य पुरुषलं, पुरूषविधलं 
पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं च वाजमनेयिनः समामनन्ति । न हि 
तस्थ तद्वित्वे, तस्मिन् प्रतिषटितत्वं च सम्भवति युक्या। अ- 
तोऽन्ये ऋषयो भन्ता एव येऽन्पथा करपयन्तीद्भिपरय स 
मतमाह । 

एनं दैश्वानरमस्मिन् मूद्धचिवुकान्तराले जावालाः समामन- 
न्ति । एषोऽनन्तोऽग्पक्त भ्रत्मा योऽविषुक्त तिष्टत इति । 

सोऽविमुक्तः कस्मिन् परतिष्टित इसादिना भ्स्वोः प्राणस्य च 

जुपप्ति विना युक्तरनादरणीयत्वावुपवृहणेन विरधे निरस्ते शातं 
क्रमानातूरस्याप्रयाजकःत्वात् तथेत्यथ: । पवं सूत्रतारक्थमृद्धाख्य तत्र 
श्रत्यन्तरसंमति प्रद दायन्नो व्याकुतम्ति वेभ्वानरस्येत्यादिभ। #न- 
मामनन्तीनि # स पणो वैश्वानरो यत् पुरुषः पस्षयो हैतमवमर्गिन 
धेदव।नर पुरुषविधं पुरुषरऽन्तःप्रत।त वदेष्याप्ररहस्ये वदन्न । #. 

सम्भवति युक्त्येति # मेदादिरूपया युक्तया । तथाच ब्रह्मणः भत्येक- 
समधिगम्यत्वात् नद्बलेन विचारे तत्र सक्ानुक्तया तदभावेऽपि तः 

त्रितवे मन्तव्यमित्यर्थः । पवमेकमामननं प्रदर्िनम् । यद्वि सम्प- 

त्िरूण युक्तिः भ्रौती, तथापि कैकयस्तथा तु व एतान् ब्रक्ष्यामीस्या-, 
दिना मध्वादिवत् फटपनयोपदिष्टवान् । न तु कास्तवरूपम् । खन. 

ततथास्रम्पादनवचनात्। तथा सति चुमूदत्वादीनामष्यान्मं कर्पन- 
पदेशो, न तुस्वारसिकं तत्र मानम् । तच्च शडषलटविचार अप्र 
योजकम् । दहरविद्यायां, यावान् वा अयमाकाशस्तवानन्तहवय भआ- 
काशा इत्यादिना कल्पनां विनैव नस्मानकथनवदत्रापि थुत्यन्नरे क- 
थनात्। तथा सति सम्पत्तिङृतं प्रदेदामान्रपरत्वं जघन्याधिकारिणा- 
भुपासना्त्वेन पयंवस्यति । तश्चोरमाधिक्षारिणामनाद्रणीयमि- 
त्याशयेनाहुः4+ # अत इत्यादि * सुते चकारादपरमामनने प्रव. 
यन्तो ष्याकुवैन्ति करपनमित्यादि # । #धत्यादिनेति* कर्मिन् प्रतिद्धि- 
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य; सन्धिः सत एष दोर्णोकस्य परस्य च सन्धिभवतीति । न 

नन्तः सैङ्कचितस्थाने भवति । विशेषणवरयथ्यं पतेः । युक्ति- 

गम्या तबरह्मविवैव । भ्रविरोपेऽपि व्यति । श्रुतेम्तु शब्वमू- 
लत्रादिति । ननु तथापि काचिद् बेदानुप्रारिणी पुरक्तवंक्त- 

व्या, ा्नपाफल्यायेति चेव । उच्यते । विरोध एव नाशु 
नीयो वस्तुस्वरभातात् । भयस्कान्तसनिधो लोहपरिभ्रमे या 
युक्तिीर्स्यौदया दाहे, रेतसो मयृरत्वादिभावे । न हि सर्ैन 
स्वमावरदकनाभ्यामन्योपपत्तिः केिदपि वरक्यते वररतुष् । त- 
स्यान्ते सुपिरमयादिना श्रुतिरेवमेवार । 

त एति प्रश्ने, वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । कारे वरणा 
काच नासीति । सरोनिद्दरियरृतान् दोषान् वारयति तेन वरणा 
भवतीति । सप्रौनिन्दियकृनान् पापान्नादायति तेन नासी भवतीति । 
कतप्रश्ास्य खानं मवतीति । र्वोः प्राणस्य च यः सन्धिः सपय 
द्यो कष्य परष्य च सन्धिमेवतीत्यन्तम् । नन्वत्रापि प्रदेथारिमेदष- 

` क्षा एव भवन्तु, को दोष इत्यत माहुः । # न हीत्यारि # नचानन्त 
इत्यत्र कालापरिच्छद पवोच्यते, न देशापरिच्छेद इति शङ्म् । 
आतलत्वेनेव सिदे कारापारच्छद् $नन्त इति विशेष्रणवेयथ्यांपतसेः | 
अतस्तद्षरादिरुढधम।धयत्वमेवामिप्रतमिल्ययः। नयु युक्तया साधने 
को दोष इत्यत महुः । # युक्तीत्याद् # नेषा तरकेणेतिशरुतेस्तथेत्य- 
थः। ननु सूत्ररूता स्फुटतय।ऽयुक्तसवेऽयमेव सुश्राशथ द्यत्र फ ग- 
मकमत आहुः । # अविरोधेऽपीत्यादि # यच्चपि जञाबालश्चतौ वैश्वा- 
नरः स्फुटतया नोक्तस्तथापि चिलुकान्तरे ऽनन्तस्य प्रतिष्ठितत्रकथनात् 
प्रादे्मा त्रस्याभिषिमानस्वे प्रत्यभिज्ञायत । अतस्तत्परत्वे तद्वाक्यस्य 
बोध्यम् । # नन्वित्यादिनोक्ता युक्तिस्तु स्फुरतरेव । तस्याः कथं श्चल्य- 
नसारित्वभित्यत आहुः । # तस्यान्ते इत्यादि # न्तस्यान्ते सुषिर 
सुशं तस्मिन् क्षधे प्रतिष्ठितमिति तैत्तिरीये बहक्नारायणोपनिष्ि 
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यशोदास्तनन्धयस्प च भगवतो मुखारविन्दे वरिशवमेष दृष्ट 
स्वप्रमायाऽविद्यानिराकरशाय सिद्धान्तमाह । अथो भअमुष्येत 
भमा्भकस्य यः कश्चनोलात्तिक भ्रात्मयोग इति । उलुखखवन्धने 
चायपरथो निर्णोतः । तस्मादानन्दाक्ञसयत्रायं धर्मो, यतर स्वा- 
भिव्यक्तिस्तत्र विरुदधपरमेधमाश्रयतमिति चक्ाराथंः । तस्मा- 
त् भरादेशमात्रो व्यापक इति वैश्वानरो भगवानेत्रेति षि. 
द्रम् ॥ ३२॥ 

इति श्रवेदग्पापतमतवरमिश्रीवषह्ठमाचायेविरचिते ब्रह्मसूत्र 
णुमाष्ये पथपरस्याध्यायस्य द्रितीयः पादः ॥ १॥२॥ 

सहस्नशीषीनुवराके सुषिरस्य सूक्ता तत्र सवप्रतिष्ठा च धाग्यते।सा 
वस्तुखभावदिषोपपद्यतेऽतस्तथात्वमिस्यथंः । द तानमुपन्यस्यन्ति # 
यशदेत्यादि # अत्र स्तनन्धयपदेन अदन्तस्य पड्दिनस्य पूननाऽसु- 

पयःपानकवृनयाऽवस्या साधनविरोभ्राऽपि स्मायते। # निर्णीत इति # 
बन्धनानां द ङ्कुलन्यूननायाः, पुनःखेच्छया बन्धनस्य च कथनान्नि- 
धीतिः । हाषमतिरोहिताथम् । पवञ्ात्र निराकारत्वादिना कतृत्वा- 
सम्मवमाशङ्ा तन्निरासाय साकारब्रह्मता पिचारिना। श्चतो तु षर- 

णा भरू: । अस्य शयानमिद्यस्येति पष्ेनानन्तः परामृश्यते । प्राणपदेन 

च नासिका । नासिके उपदिशन्निलयत्र पृथग्वत्मात्मनः कथनात् ५ 
दौ रित्याकाशः। तत्र हेतुः । छोकप्य परस्य च सन्धिरिति । जीष- 
लोकस्य पशब्रह्मणश्च सन्धाजनकत्वादिति । 

अथात्र मतान्तराणि विचायन्ते । तत्र जाठराम्निप्रतीकष्य 
जाटरागन्युपाधिकस्य षा परमेश्वरस्योपास्यरवं भ्यासमते । जेमिनिमते 
तु तदुभयकर्पनं वितैव साक्षाल् परमेदवरोपासनं विधीयत ईति 
साक्तादपीति सत्रे व्याख्यायाभिष्यक्तय सूत्रेषु प्रदेरामात्रत्वश्या. 
विरोधो विचायंत इति श्ङकुरचाप।; प्राहुः । 

तत्रदमक्षयेयम् । भाच।यत्तदृगुरः समबेदृष्यासकता स्वयं 
नि - समन्वयं प्रतिक्षाय.सरलां सुन ओेमिनिविचारितां युक भूल्ादि- 



४६६ सकाशे अणुभाष्ये | 

संगतां जानानः किमिति नोपगतवान् । भथ बुषा तहिं हतो न दू- 

ित्ानिति। . 
भास्कराचार्पास्तु, नायं वैश्वानरो जाठयाग्न्यमिध्रायेण 

युक्तो, येनात्र तदू गुणको पासनं फटप्येत। किन्तु यागिकोऽथं रादा, 
परिश्वाक्नरानु नयतीति । वदितस्तु राक्षसवायसादिवत् खथ । भ- 

भिविमनशदशधामिमुख्येन विचित्रं जगन्निर्मिमीत दति वा, भभग- 
तश्चासौ विगतमानश्चेति वा योगेन । वैश्वानरश्रदस्य यागिकथप्र- 
हणे जाठरानलधिशिष्टोपासनमनभिपरेतं ्रादरयणष्येति सक्षातसूत्र 
म्याचक्रुः। तत्र बीजं तु सौतोऽपिशडः। साक्षादविरोधं ज्मनिरपी- 
ह्यन्वयाशति तदाण्यः। 

रमानुजाचायोस्तु मनदपेऽपि जाररविपिष्टपरमातमोपासन- 
महीर, वैश्वानर शब्दोऽग्िसाधारणोऽवि परमामधमैविशेषितो 
यथ। विद्वेषं नराणां नेतृत्वादिना गुणेन परम।त्मानमेव।चष्र इति 
निशीयते। तथा स पएषोऽम्िवैद्वानरो यत्पुरुष एति व।जसनेयिपटि- 
तोऽ्चिराद्दोऽपि येतैवाग्रनयनादिना गुणेन योगाञ्ज्वलने वनते तदेव 
गुणस्य निरुपथिकष्य काष्ठां गतश्य परम।त्मनि सम्भव्रादस्मिन् प्रक्षर- 
यो परमात्मासाधारणधमबियेषिनः साक्षाद्व्यवधानेन परमात्मान- 
मेबामिधत्त इति सक्षात्सुत्राथमाहः। 

सस्पत्तिषुप्र चोपसकेः क्रियमाणायाः प्राणाहुनेरप्निहोतत्स- 
स्पदूनाथमुरःप्रभूतीनां वेदितवादुपदण इति । भमनसूत्र च, पन द्य- 
मूदत्वादिविशिष्ट वेश्वानरमस्मिन्युपासकफशरीरे प्राणाहुनयाधारत्वा- 
यामनन्ति च । तस्य ह घा दतस्वातमने वेदवानरस्य मू्दष सुतेजा 
श्याहुः | 

तश्रापीदमवषेयम् । अत्र हयोपन्यवादि संवाद वाक्षयेषु, मुदा 
त्वष मत्मनश्चष्चुद्तदाःमन इत्यादिना यदुक्त, तस्य गनेगपनमन्र प्र 

तीयते । तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्येति स्प पदे स्तमव प 
रामृष्य मूदप्रभूतीनां समभिग्या्टणाते । तत्कथं सन्निहिनपरितया- 
गेन व्यवहितस्योपासकस्य परामश: कु शक्यते । नचाप्र सुतेजः 
परथति्योऽतिरिक्तनिमुरःप्रभूतीनां धेचादित्वकथनात् तथेति धा. 
च्यम् । भगवता ।वदुत्रकायत्वाय तन्मुद्धादीनां सु बजच्त्वादिदष्टशप- 

द रावत्तस्य य्त्वाय तदुरमदना वेद्र्षादिष्टश्चुपद् शस्य शाक्ष्यव- 
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खनतया तस्योपामक्षावयवगमकनाया निश्रेतुमशक्ष्यत्वात् । नचेषं 
सनि तद् यद्भक्तं प्रथममागच्छदित्याक्यौ यः अआणाग्नहोत्राधारस्वेनो- 
प्रसक्रास्यादपारग्रहः स कथं सङ्गच्छेतेति शङ्कघम । सम्पत्तिद्त्र- 

विषयत्राक्ये वेदृत्रानरावयव्रानामुपासकमू द) दि सम्पत्तिकथनेन तेषां 
तत्र मानवदनुक्तानां लवुरःप्रभूनीनामष्युपासकोरःधभूतिधु सम्पत्या 
मानस्याभिव्रनतया सुखनेव तद्।स्यादिपरिग्रहसङ्गतः । अत एव स- 
वत्र वेदवानरखितिबोधनायोपसहारे, तस्म।वुहेवविद् यदपि चण्डा- 
कायोच्छिषटं प्रयच्छेद्ानमानि हैवास्य वश्वानर हून स्यादिति ाि- 
तम । तस्मदिश्र न जाटरप्रतीकोपासना, न वा तदुपःधिकोपासना, 
नपि तद्विशिष्टापासना किन्तु केवलपरमात्मोपासनेति निश्चयः । 

चैवसिक्च अप्यननेव दृन्ते्तरो, माध्वाश्च । 
प्रृतमनु सरामः । पवमस्मिन् पादे जीवपुरःसरेणाथसन्द्ो 

नित्रारितः । मनोमयत्वादिधमंवान् हिरण्यदमश्चुतवादिधमेवानन्त- 
¶लीकक्रमोगयोगेऽपि दोषरहितः प्रकटरसख्चदानन्दस्वरूपो ऽधदै- 
वादि त्रयनिथामको $श्वरवुन्कृषएटः स्वत पव साकारो विर्खधमाध्रयो 
भगवानेव, न जीव हति । नन सवोन्तयोम्यको भगवानिति सिद्धम्। 
भाधेयरूपो विचारित शति च ॥ ३२॥॥ ८॥ 

इति श्रीह माचायचरणनखचन्द्रनिवारितहश्यान्धकारण 

पीत।म्बरतनु जपुरुषोत्तमेन ने भाष्यप्रकाशे प्रथ- 
माध्यायस्य हितीयः पादः ॥ १॥ २॥ 



३६८ सप्रकार अणुभ।ष्पे | 

प्रथमाध्यायस्य वतीयः पाद्; । 
चै 

----- ~~ 

युभ्वायायतनं सशब्दात् ॥ १ ॥ 

दिती यपदे ग्रपेयरूपो भगवान् प्रतिर्णादतः। 
आधार ऽत मरतिपाधते। तेन प्व ब्रह्मेति फरिष्यति। 

ुभ्वाचचायननं स्वशब्दात् ॥ मथ ृ्ीयपाद्ं ित्ररिषवोऽभ्या- 
यसङ्कतिस्फोरणाय पृव॑पाद।य वदन्तः प्रस्तुतस्याधमाहुः । # द्विती. 
ये्याहि # । जप्रमधः । पूथैपादस्यान्तस्तद्धमं पिक्रणप्रपञ्चङ्पतया- 
ऽएाधिकरयणथाम, उत्तमः पुरुषरसतवन्यः परम त्रत्युद्ाहतः। यो रो- 

कत्रयमाविश्य विमत्थव्यय देदवर इति लक्षण विचारितम् । तत्र प्र 
यमेऽन्तःशसय मनो मथत्वादीनां धमाणां, दितीये हिरण्यदमशरुत्वादी- 
नां च बोधनेन ताह रधर्मधिशिष्ं सरूपमन्त्रधितम् । ततल्िभिः 
कायंबोधनेन विभरतिंपद्ायैसय धारणरोषणाःमकं स्वरुपं बोधितम् । 
ततोऽन्तयास्ाथरिकरण $न्यत्वं परमात्मत्वमावेषरः सपरिकरं टोकत्रयं 
च धोधितम् | तताऽददयत्वाद्यधिकरणदये अव्यक्तत्वमीश्वरत्वं चा- 
क्षरादुत्तपरत्ेन विरुद्ध धर्माधारत्वेन च विचारितम् । तरेतबुक्तम # 
भयेयङ्पो भगवान् प्रतिपादित इति । तथा अह्यत्वाचधिक्रणे, 

यस्मात् क्षरमतीतो $दमिखयपि विचारितमेव । अतः परं तद्िङ्काच- 
धिक्ृरणेषु य आधाररूपो निरूपितः सो$त्र विचायते । तेन, "पुरुषः 
स परः पाथे भक्तया लभयस्वनन्यया । यस्यान्तःखाफ्ने भूतानि येन 
सवेमिदं ततम" इति वाकयोत्तरादक्तं विमृष्टं भविष्यति । तदेतवु- 

क्तम् । # आघाररूपो$श्र प्रतिपाचुत {ति । हितीयपादोकमनन्यभ- 

क्तिलभ्यत्वं तु गुणोपसंारपाहे फलिप्यतीलयतो नोक्तम् । पवं पाद्- 
ब्योक्तस्य फलं समन्वयत्तास्वरूप षदम्ति +तेनेदयादि # । ननु पूै- 
पाद अ।येयनिङ्पगो $्याकाद्रात्मत्वाकाण्यायस्त्वतृहयक्षतनोदनकत्व- 

लोफश्चरीरकत्वादिभिग्यापकत्वावधारय मधाररपताऽ्यदधारिता 
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इदं श्रुयते । यस्मिन् धौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह 
~ ॥ प्राश सर्वेः । तमेनैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वियुश्चथा- 

ऽसृतस्यष सेतुरिति । 
बाधकानां बरिष्ठखाव् साघक(नापमाषतः। 

ग्राषारधमौ बाध्येरननिति पादोऽभिषीयते ॥ 
यस्मित्नियादिवाक्पे च वाक्याधंः स्वेबाधितः। 
अर्थाद् प्रकर्णा्िङ्गदिति पूरं विचायते ॥ 
अत्र संशयः । वुभ्ना्यायतनं ब्रह्म, आदोखित् पदा्था- 

न्तरमिति । भ्रयन्तिरमेव च भवितुमर्हति । ब्ुभ्वादीनां सूत 
मणिगणा इव प्रोतानां मारवाहकलतवान्न तद्राहिकः प्रमासा । 

भवतीति ऽथः पादारम्म शस्यत माहुः । # बाधकानामित्यादि # 
तेषु परेत्याभिसम्भवाभ्वरपारास्त्रन्तरत्मत्वादीनां सायितस्वेन बाधकानां 
बटिष्ठत्वात् साधकान।मसाधितत्वेन नेवेस्याचद मावत याधारधमौ 

` उषायस्त्त्रादयो बध्येरश्नतस्तथे यतो न व्यथ इव्यथः । क्रमनियामिक्षा 
त्घवसरसङ्कतिः । सा च जडाधवारणरूपा द्वितीयपाद्रम्म पवो. 
कति न पुनरुच्यते । पत्रं संगतिं प्रयोजनं चोक्त्वाऽधिकरणं विवरीतुं 
विषयवाक्ष्यमुपक्षिपन्ति # शद् ्ुषत इत्यादि # । # श्रयत इति # 
आयवैणोपनिषदद्िती युणडके भूयते । एतस्येव वाक्यस्य प्रथमतः 
कुतो विचार श्याकाङ्कायामाहूः । # यस्मिक्नित्यादि # । # वाक्ये 
त्यादि # । # स्ववाधित हति # सर्वैः प्रकारेषाधितः। # इति्हेतौ । 
अन्न बुद्धिखानात्मिकाधिकरणसङ्गतिरपि बाष्यते। तलक्षण तु, बुद्धिं 
चिन्त्यते यज्ञ बुद्धिश्यानात्मिक्षा तु सति । तथाच तिङ्गच्यधिकरणे 
आकारपदृस्य ब्रह्मवा चकत्वमङ्खीङ्ूलय ब्रह्मलक्षणस्य भूताकादोभते- 
ऽया तिष(रणेऽपि सांस्यमतस्सिद्धे प्रधानेऽतिव्यापिमाशङ्ु वारणात् । 
वाधादिकं विवरीमुं संशयपूवैपक्षावाहुः। # अत्र संणय शल्यादि # 
# अथौन्तरमेध्र त्रद्यादि च # । प्रह्मवाकयत्वबाघधकान् हेतून् विद्ृण्व- 

स्तः पृवमर्थाद् बाधं विरृण्वन्ति # दुभ्विल्यादि #। एवं पूाद्धोक्ता- 
४७ 
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श्न्य्ामिगोकश्ामङ्गतः । एकविह्गनिन सर्विक्गानस्ष पृ 
साव कथमन्यविमोकः । सतु गतिस्।धनः । तस्मादफलल- 
मपि । आत्मलामान्नं परं विद्यत इति विरोधश्च । अतो न 
ब्रह्मवद्य परमेतद् वाक्यम् । किन्तु स्मूतिमूरं भविष्यतीत्यत्र 
प्रा । 

उत्यते । श्भ्वाद्यायनन ब्रहेव। घोश्वादिर्येषां ते चुभ्वा 
दयः । तपामायतनम् । यस्मिन् श्ररितिवाक्याक्तानां साधकं 
वदन् प्रथपपरदारमाई । खशषब्द त । आरक्षब्दा व्याख्यातः 

सकम्देन । प्रत्र न जीवरस्पासतेनोपाप्तनायैमासपदं, किन्त 
एक्तानामात्ममुन । तेन न भारकृतो दोषः । कारण हि का- 

दर्थाद् ब्रह्मवाङ्गयत्ववाधो व्याख्यातः । प्रकरणकरतं व्याकुर्वन्ति | 
#अन्यलयावि# । लिङ्कहृनं तं व्याकुवन्ति*सतुरित्यादि #।# स्मनिमू 
लमा # सांस्यस्मृतमुटमूनम् । तथाचात्र प्रधानमेव प्रतिपा 
द्यम । नचात्पदविरोधः। योगेन तस्यापि व्याप्निमात्रबोधकतया 
सङ्धनेः । अथ रुद्धपेश्षया योगस्य नेवल्यं विमाच्वते, तद्ा पुरष- 
परमस्तु । अन्या दत्यत्नामो डाद्शः । अन्यप्रिलथः । वाच दति। 
धादन्तररूपायाः । पष इति सांख्यवादः । पयं स्वैवाक्ष्यसङ्गत- 
सित्यधेः । सिद्धान्तं व्याङ्घुवन्ति # उच्यत इत्यादि # कुत इ 
व्याकादट्रु(यां हतु विद्रण्वन्तस्तस्योमयायत्वमाहुः। # साधकमि- 
त्यादि # । # स्ाधकरमिनि # ब्रह्मन्वसाधकं हतुम् । व्यास्यनिना- 
$प्म शब्दस्फं।रणस्प प्रयोजनमाहुः । # अत नेत्यादि # आत्मपद्- 
स्य जीवर रूढत्वादत्मत्वन तश्नर्दिहय जीवस्य सरवाधारभूनन्रह्- 
रुपलयोपासनाथ नत्मपदम् । कन्तु, पूवाक्तानां ुभ्वादीनामात्म- 
भूतमनारोपितानागन्तुकं यत्स्वरूप तद्वाचक । पतद्बोधनायै- 
म्रचय कथनम् । नाचदात्मह्नद1द्त्यव्र वदत् । अत श्व साधकं 

अाधकस्वापि परिद।रकमिव्यथः । नु सर्वस्य त्ममूतत्वे कथं 
मारघादकतवरपरह।र इद्त आहुः । + कारणे हीलादि # । ङ्- 
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तं भवति । सेतुसं च युञ्यते । तञ्जनेनाऽद्नतप्रपैः । 
ह 

प 
भ्रमेऽपि ब्रह्मव्रिदाप्नाति परमितित्रद्थंः । तस्मादवाधताथ- 
[न ् ¢ क ् (र 

त्वाह्वक्ष्यस्य सवरेगनतग्युतादकताद् दभ्वाव्रायतन ब्रह्मत ॥१॥ 

म॒क्तपर्प्यग्यपदेशात् ॥ २ ॥ 

नतु चोक्तं स्तिङ्गानस्योपक्रान्तसरादन्यवामिमोको बि- 
श्द्र इति । नेष दोपः । मुक्तोपसप्यव्यपदेशान् । मृक्तानां जी- 
वन्सुक्तानां शरीराद्ध्यासरहितानामवन्तरपकरगाषरधनुन्पा- 
येन ब्रह्मसयेन ङ्ञाते पृथक्लेन वा जीवं लक्ष्य यांजयिते तदृषष- 
प्यता व्यपदिश्यते । तेन श्ररीराद्रध्याप्रविरिष्टं न ब्रह्मणि या- 
जनीयमिति । 

श्यन वाजयकालानययसययययननक 

दष्रपरिहारमाहुः । # भेतुन्व मित्यादि #। ननु सतुन्ननाऽमूृनसाधन- 
त्वमम्योख्यते, न त्मेनज्ज्ञनस्पेति कथमेत्रमिन्यन आहुः । # अ- 

सदे $पीत्यादि # नभाच भरे$प्यवस्यमेरेन मद्'दुभयममञ्जस्प- 

मिति नानुपपत्तिरिव्यथः । निद्धमादुः # नस्मादिव्यादि # ।# त- 
स्मादिति # भारादिदेष्दयस्य वारणात् | क टक्ष्यस्थनि नै । लक्ष्य 
सर्वगतं ` चैव शिते मे सवेतोमुख इनि पूवमम्ोक्तष्य ब्रह्मणो 
टक्ष्यस्य॥१॥ 

मुक्तोपसप्यव्यपदेा'त ॥ एवं द'प्द्य परिहनऽपि सृनीय- 
स्यापरिहनत्वाद्ाक्चिपति # नच चप्यादिि # । # मुक्तो पसृप्यव्यप- 

देशारिति # मुको पसुप्य इनि भावप्रधानः । मुक्तनिषठा या उप- 

सृप्यता मगवक्निकट्गमनयर)ग्यता तया कृत्वा भगवनस्नस्या। उप- 
देशो मुक्तोपखप्यग्यपदे रास्नस्परात्,। एनदृत्यपदे दोन कथं शोष पर- 
हार दइ्यतस्नदेव व्याक्ुचने # मुक्तानामिव्यादि # मुक्तपदनात्र 
जीवन्मुक्ता पवोख्यन्ते । # तदुपदृप्यतेति # मुक्त नेष उपद्ष्तुं 
योग्यता । तत्त. प्रमाणमवान्तरप्रकरणम् । सव प्राक्तो यः दाग्धनु- 
ग्योयन्तेन तथा ज्ञातं तयेति ॥ अयमथः । अवान्तरप्रक्षरण हि, तद्ध- 
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किञ्च । बागिमोक एव, न वस्तुविमोकः । वस्तुनो ब्रह्म 
त्वाव । बाचरम्भणमात्रस्राद्रकारस्य । रतो न पर्वैबिष्ठानवा- 
धः । श्रतो बाधकामावादिवं ब्रह्मवाक्ये । 

ये तु श्रुतेरन्पथांयत्वं करिपततपतानुमारण नयन्ति, ते 
पर्वात्तरस्पषटशुतिपरिरुद्धाथवादिन उपेक्ष्या; ॥ २॥ 

न्यं सौम्य पिचीलयैकाण्स्येगा तदेकतानतां प्रतिज्ञाय सा कथं स्या- 
दिद्याकाह्ारया, 'धनुगदीत्वो पनिषदं महाखं शरं श्यपासानिशितं स- 
न्धीयीत । आयाभ्यतद्धावगतेन चतसा ठक्षय तदेवाक्षरं सौम्य षि. 
दधीति शरधनुन्यायेन तां बोधयित्वा, फिमस्ं कः शर इव्याधाका- 
हाया, श्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्कष्यमुच्यते । भप्रमन्तेन वे- 
इभ्य शारवत्तनमया भवेदू' ह्यनेन शरस्य यथा प्रवेशेन ठक्यनिवा. 
ततया रक्षयप्रचुरता तथा भत्मनो$पि तश्निखानतया तव्प्रचुरतेति 
तया ब्रह्मत्वेन ज्ञातम् । अथवा, लक्षयं सर्वगतं चेव शयो मे स्दतो- 
मुखः । वेद्धा सवेगवश्चेत विद्धं लक्षयं न संशाय इति ब्रह्मणः सका- 
शात् पृथक्त्वेन ज्ञातं जीवं लध्ये ब्रह्माण योजयितुमुपासानिशित- 
व्वाधायकतद्धावगतचतःसिद्धथेमन्यवाग्विमाकोऽजाच्यते । सच 
शरीराध्यासराहित्य पव सिद्धयतीति तन्मुखेन भगवतो भुकोपस् 
प्यता व्यपद्यत । उक्तरोत्या जावयोग्यताकथनद्वारोच्यते । तेन 
शारीरादयष्यासविशिष्टं लिङ्गदारीरं न ब्रह्मणि योजनीयमिति वोध- 
नाय वा।ग्वम्।कत्राच्यते । न तु सव विज्ञानिधाताय । लक्ष्यादीनां 
भरयाणां सप्रगतत्वभ्नावणादतो नेतत्कथनमुपक्रमविरोधायेद्यधैः । 
पवमन्यवागवमाकस्य द्। षत्व प्रकरणेन नवारेतम्। अतः परमर्थेना- 
ऽपि निवारयन्ति # किञच्यादि # अथस्तु स्फुट एव । पवं सुष्राथं 
व्यास्यावकदारामतमनृद्य दूषय।न्तृ # य त्वद्याद्े #।ये मायाबा- 
दिनः परब्रह्मणः साक्ारताममन्वानाः श्रुतेव्यास्येयाया, यस्मिन् दयौ- 
रियस्या अन्यथायत्व, सन्बरूलाः सौम्यमाः प्रजाः सद्ायतनाः स. 
त्राता हत्वायतनवद्भावस्यः सव ब्रह्मते सामानाधकरण्यस्य च 
धरावणादृू यथा शासा स्कन्धो मलं चेत्यनेकात्मको शश्च एषं नाना- 
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 नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥ 

ननुं जहधमां नडद्ष्टन्ताः प्रकरणे बहवः सन्ति । भरा 
इब ब्रह्मपुरे मनोमय शल्यादि । 

रसो विचिश्र आत्मेन शङ खम्भवे तद्वारणायात्र, तमत्ैकं जानथ 
त्मानमिति सावधारणमाह । यथा, यस्मिन्नास्त देवदत्तत्तद् भनये- 
प्युक्तं मासनमेव।नय।ति, न देवदत्तम् । तद्ववयतनमूतयेकरसस्येवा- 
त्मना विश्चयत्वमुपाद इयते । भन्या घाच इत्यनेन विकाराताभिस- 
न्धस्य चाप्वाद्ः । मूलोः स मुल्युमाभ्नोति य शद ननिव पदह्यतीति 
दोषश्रावणात् । सवं ब्रह्मेति सामानायिकरयय तु प्रपञ्चप्रविलायना- 
य, ननेकरसताप्रतिपादनायेम् । स यथ। सिन्यवघनोऽनन्तसो- 
ऽबाष्टाः कत्छञा रसघन पल वा भरे भयमात्माऽ्नन्तरे ऽबाह्यः छन्नः 

प्रज्ञानघन परेति धावणादिलेवमथेत्वं, प्रपओथो माषिकः शतसस्प्ति- 
मताजुसारेण प्रापयन्ति। ते # पूर्गोत्तरस्पष्टश्ुतिविरुद्धा वादिनो, वथा 
सुदीप्तात् पवकाद्वस्फुलिङ्गाः सदशः प्रमवन्ते सङ्पाः । तथा- 
$क्षराद् विविधाः सोम्य भावाः प्रज।यन्ते तब् चव।पियन्तीति। रत- 
स्माज्जञायते प्राण हति । भभ्निमूद्धा चश्चुषी चन्दसूयौविष्यादि । 
भविःसन्निंहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् । भव्रेतत्स्दमपिंतमेज- 
स्मणन्निमरषश्च यदृ' इ्याददयः पूवा; । अरा श्व रथनामवि्याचा 
भसम प्तिवतेमाना उत्तराः, स्पएटास्तत्तदृदष्टान्तपृत्रैकब्रह्मकायंब्रह्मरूप- , 
विरुद धमौधारत्वादित्रह्मधमेप्रतिपादफतया स्फुटा या शुत 
स्तद्िख्यो यः प्रपञ्चमायिकत्वादि रपो $यस्तद्धादिनो वैषाल्यारे कदे- 
शिकमाद्।य तं निणींतत्वेन षवृन्त, उपेक्ष्या आ प्रहवाहित्व्ाद् भूता- 
बिष्ट वानादरणीया इल्यथः ॥ २॥ 

नानुमानमवेच्छद।त् ॥ इदभेवाधिकरणं पुनर्निवेधमुखेन व- 
छारयन् पू जडं निरस्यतीत्य।दायेनात्र पृवपक्षं इ दायन्ति # नान्व 
ह्यदि # । कुत्र सन्तील्यपेक्षायां तन्मन्त्रपरतीकं दरयन्ति # भरा 
इव रथनामो. संहता यत्र नाड्यः स एषऽन्तश्चरते बहुधा जा- 
यमान दव्य नाङ्ीस्तङ्काताविक्षरणत्वं चरीरधमत्वाज्जडधमेः । रथ- 
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ताव अतिपरूमनिरपकसांरपानुमापरमेरतसङरण- 
मसु । निर्णीतमप्यक्तरापिकरणे जहधमात् पुनरुर्जः बनम् । 
तष्माद् धुभ्य।ध।यतनं परति भविदृमहताति चक । अत्मानं 
तन्पतानुमापकं न मदति । कोऽप शया निःपन्दिल्तनमत- 
रुपापको नास्ति। बरह्मवादस्यापकाप्ु वहाः सन्त्याममवह।- 
नन्दश्पादिशब्दाः। अतः सन्दिा जहर्मतेन मरतीयमाना 

नाभिदृष्न्तो जद्ष्एाम्तः । तथा, यः सदह स्परद् यथैष 
महिमा मुवि । दिष्ये ब्रह्मपुरे हाप भ्यम्न्यान्मा प्रतिष्टित शयत्र 
पुरभिव पुरमिति पुरपद्धोधिनो एटन्ता भूमिषएठमहिमव्रसं शरीर- 
ध्मः । तथा, मनोमयः प्रादसैरनना शलत्र, मनोमयतवं विकार 
धमः।# एयदीत्यादिपरैन, हिरयमये परे फोश प्यादिमन्ध्राक्तानां 
शरप्रस्परकशामावद्रीनां सग्रहः । आस्मसवंन्ञादिशबद।घेननधै- 
बाधकाः पुरषनिरु एकाः । # तस्मादिति # प्रकृनिपुरषषोधकपद्- 
ससवात् । नन्वस्य प्रकरणस्याहरयत्वाधिकरणे ब्रह्मपरताय। द्यु 
स्पादितत्वात् सिद्धे तथात्वे पुनः कम्य प्रयास हलयत माहुः । 
# निणीतमिर्यारि # । यथपि तश्र तथा निरी, तथापि तत्रान्तरा- 
तमत्विनाषेयतवा ब्रह्म सिद्धं, न त्वाधररतयेत्ि । रपनाक्ष्पारिद- 
ए न्तपहहताप्न डी सङ्घाताधारतवादिरुपज्जडधमदाधारभूनि$्रे 
परातूपतायराः पुनरुज्जीवनं सम्मवतीनि विरिटद्वनमेव भवेन्न तु 
शुख ब्रह्मवाद इति तदमावाय प्रयास ह्यथ: । सिद्धान्नं व्याच. 
क्षते # अनुमानमित्यादि + ददं प्रकरणं सांख्यमतमूलभूनं, तेद- 
साधारणधमेबोधक्षराद्दवरवरदित्यनुपानं तन्पतानुमाप्कं न भष- 
ति। त्र हेतुः । # कोऽपीत्वादि # । अयमथः । पतेषु मन्ब्रेषु यल- 
च्छढाव तयो नित्यसम्बन्धान्नःई सङ्ःताप्रिफरणत्वमन्तःधवि- 
षस्य सञ्चरता भोक्तुः प्रतीयते । दटन्तस्तु विष्टममकतमत्रे । अ. 
न्यथा द्टन्तीयाशेषधमापततिः पक्षे मवन्ती अनुमानमेवेच्छेदयेत् + 
पथं, सवेत इयत्रप्याल्नन एष महिमा । पएवं सर्वेशं शानां स~ 
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अपि ब्रह्मम एतेति युक्तभ्। न हिव्रह्मव्रादः श्रतिव्यतिरिक्त 
मिद्धाऽस्ति । यन ब्रह्मधमाभावो निश्चतुं शक्येत । 

तस्मात् सर्वाधारतेन निरूप्यमाणः परमासिव, न धान- 
मिति ॥३)॥ 

पराणमृच्च ॥ ४ ॥ 
नेलस्ति निणाोयकरं भाणानामोनलवचनम् । मनामयः प्रा- 

णश्रीरननेति च । अनो जीवधर्माः केचन, जटधमाश्चापरे स- 
मत्रत्वादमोऽपि योगप्रभावाजीवधमां इति । तस्मास्जटजीषत्र- 
क्षिः मांख्यवाद एव युक्त इति चत् । न । प्राणभृज्जीषो न 
सम्भवति । अनच्छष्दादनर । नश्च नन्वाऽपृनरूपः स॒ मवितुमह्- 

ति तन्भते । परथग्योगकररणमुत्तराथम् ॥ ४ ॥ 

न्दिग्धन्वे ने तेः सांस्यमनसिद्धिरिलथः। ननु मास्तु सांख्यमत- 
सिद्धिप्तेमतान्नरमव सिद्धत्वित्यत माहुः # न हीत्यादि # । कि त- 
न्मतान्नरम् । ब्रह्म्राधकमन्यद्ा । यदादयः पक्षस्तदा तु शरुव्वकसि- 
यन्वाद् बह्मवादम्येव सिद्धिः । यधन्यस्तदा एवात्मत्वस्संहत्वानन्व्- 
रूपत्वादीनां ब्रह्मधमत्वामावसाधक्ं हत्वन्तर सग्यम् । तद्यत्र न 

श्यत दति न तघ्यापि सिद्धिरिलयथः । सिदधमाहूुः । # तस्मा- , 
दित्यादि #॥३॥ 

प्राणश्च ॥ निषेधमुखधिच्ारे जीवनिरसनायान्र पृत॑पक्षं 
दश्यम्ति # नन्विष्यादि # । # निगोयकामति # सांख्यमननिणौ- 
चकम् । सिद्धान्तमाहूः । # नेत्यादि # । # पृथम्योगकरणमिति 
# । सूश्रपुथक्षरणां, नहाब्दयोगकरुणं च।त्तरसूत्रष्वन्वयाथमिद्य्थैः । 
नचानन्दाऽमुनङ्पत्वमुपासनार्थमुस्यत इति वाच्यम् । विमातीत्वस्य 
विरोधात् । उपासनायां विमानाभावात् । नच तत् फर्बोधकमि- 

तिं वाच्यम् । तन्मत जानन्द्स्य प्रकृतिधमत्वन फलताया षक्तुम- 
छश्यत्ात् । ' मनेोप्रयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने इयं सन्न- 
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भेदन्यपदेशात ॥ ५ ॥ 

विशेषहेतुमाह । तमवेकं जनयेति कर्मकतेमाषः परतीयते। 
अतो भदग्यपदेशात्न पाणभरज्जीवः॥ ५॥ 

प्रकरणात् ॥ ६ ॥ 
जीवरभडमाधरारणनिराकरणाय बरिषेषहेतुमाह् । प्रकरणं 

हदे ब्रह्मणः । प्रह्म देवानामिलारम्मे, प ब्रह्मविधामिति, ते- 
समेवता बह्मनि्यामियनते च ब्रह्मविध्ाया एवं प्रकरणिल- 
पवगम्यते । ब्रहम्ेदममूनं पुरल्तादिय विभिर््षटो ब्रहादः 
प्रतीयते ॥ ६ ॥ 

सिथित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 

सेष्याप्यन्यधाभावश्ङ्या वरिरेपहेतुमाहं । द्रा सुपर्णोति 

धाय । तद्विहानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं य विभाति" 
इति मन्त्र आननईरुपस्याऽमरुन्य विभातो विज्ञानेन वृश्चनविषय- 
स्वभावणेनानन ङूपत्वस्यत्मघमेतायाः स्फुरत्वाश्चेति ॥ ४॥ 

मेदग्यपदे शात् ॥ # विदोषहेतुमादेति # उक्तस्य हेतोमेन्धरा- 
स्तरगतत्वेन प्राफरयिकत्वात् प्रकरणस्य ब्ह्मपरतासाधक्न्वं, न तु 
विषयधाश्यस्य तथात्वसाधकषत्वमिल्यतस्तस्मन्भरगतं हेतुमाहेव्यथः॥५॥ 

प्रकरणात् ॥ + जीषेत्याहि # ननु यद्यपि मन्धगतो हेतुजी- 
वम्थावतकललतयाप्येकशब्दस्य भुख्यायेत्वाङ्खीकारे दवितीयसिद्धावेष- 
कारस्यासङकुतितान्ययोगग्यवनच्छेदकताय। उपगन्तुमराकयत्वा्, त- 
माप जानथ, तत्तोरभषे मुख्यप्रासाने जानयथेत्येवं वचनव्यक्तावस्य 
मन्ध्रस्य जडजीवसाध।रणता स्वादतत्तदमाधायव तथाहेद्ययैः । गेषं 
स्फुरम ॥ ६ ॥ | 

स्यद् नयां च ॥ # सवेस्येयादि # रह्मपदस्य जीवसाः- 



१ प्रध्याये १ ¶द्ः। $ॐ9 

चाक्ये, अनश्चस्नन्पो अभिचाकशतीति कवलस्थितिः परमा- 

सनः, कर्थफलमोगो जीवस्य । अतः स्थियदनाभ्यां भीवपर- 

पलानवित मध्ये परागरषठौ। न हि सख्पिमतमेतादशं भवति । 

अतोऽस्य प्रोषिकोपपततेधिधमानत्वाव भातिरोम्येन सवां उप- 

तयो दृढा इति दुभ्याद्यायतनं भगवानेवेति सिद्धम् । यद्यपि 

देङ्गयुपानिषदि, द्रा पणे लस्यान्यथा व्याख्यानं परतिभाति, 

तद्वां प्रदेश्चपिेषेऽन्यथा व्याख्याने न दोषाय । तस्माद् स 

सवसित्रहौ जीबब्रह्माणौ ज्यार्येयो ॥ ७ ॥ 

भूमा संप्रसादाद्युपदेशात् ॥ < ॥ 

इवं श्रयते। यो पै भूमा तव पुखमिति । पुललक्तणयुक्तवा 

भृप्नो सप्तमा । यत्र नान्यवं एदयति नान्यच्छृणोति । ना- 

न्द्विजानाति स पूमेति । तत्र संशयः । भरमा बाहुस्थमाहोस्विद् 

रहयति । वत्र भपाठकारम्भे, तततल्न उपवे वक्ष्यामीति परतिङ्गात- 
१ गौ. गौरे ~~ 

चारण्यात् सवस्य प्रकरणस्य जीवपरत्वदङ्कया तदृूगतं तमदैल- 

दैः । # प्रातिरोम्येनेति # स्िस्थदनयोः प्रकरणबलाधायकतव, तस्व 

तसपूवैदेतुदलाधायकस्वमिःस्येवं ेपरीस्येन 
। ननु न दृढाः । दासुष- 

जति मन्बस्व वेद्धिरदस्यम्राह्यणे सस्वकषतरहपरत्येन व्याख्यानादि- 

ह्यत आहुः । # यद्पीश्वादि # । # ीवन्रह्माणाविति # व्यशटिस- 

अ्टिजीषो । भमुकतसुकजीवी घा । हं यथा सथा गय, गुहां भ्- 

विष्टाविल्यथिकरणस्थे, विरोषणाशेति सुतर सम्यगुपपादितमिति, 

जान्रोखयते । पवमन्राधिकरणे, यस्यास्तःस्थानि भूतानीति ि- 

खारितभ् ॥ ७५६२१ 

भूमा समरस त् ॥ विषयवाक्यमुपन्यस्यम्ति # इदं 

अयत इत्यादि # भूयत इति # दाम्दोग्यनवमप्रपारके सनत्कुमार 

जारदसवादे भूयते । भत्र कः संशयः, कुतश्चघ्यत महुः #ततेलयादिशर 

४८ 



३७८ हमरकत्नि अणुमाष्ये | 

लाद् बेदादीनां नामल्तशुक्तवा ततो भूयस्तं वागादीनां प्राश 

पयन्तानासुका मुल्यप्राणाविद्याया अवरव्रह्मविश्रालररू
यापन- 

याद्धेपपाठकं सगाप्य ततोऽपि विज्ञाना्दीनामन्तरङ्गाणां सुला- 

न्तानां मुयस्छमुक्खा खस्य फलति तस्यैव भूयस्तं 

बदति | 
यथपि, तरति शोकमासविदिति गारम् भम्नो त्र 

हमल भकरणा।द वक्तु सक्यते, तथापि तस्मेनाथात आत्मादश 

ह्यहङ्कार देशनद समदेशो ऽप्पनति । तेनात्रह्मतरेऽपि प्रषस- 

दः । वस्य सुखवाहयस्य से मिम मति सवतः पू 

# चघच्ग्रखन्तम् # 1 # समाप्यनि # अपहयनिवारणश्राव्रणेन 

समाप्य । तथाच भूयमस्त्वमुपक्रम्यान्ते, यत्र॒ नान्यदित्यादिना 

नि्पसुखमूयस्त्यमेचो पमंहरन । तस्माद् बाह्यं वाक्पाल्यन 

वक्तुं प्ाक्यत। मध्य च मुख्यप्राणविद्याया अचरत्वबोधनं व्रह्म 

लिङ्गम् । बृहदारण्यके वतमीमास्ायां ब्रह्मोपासक्रस्य जीव्रस्या- 

पि मुख्प्राणव्रतधारणस्येवामित्रेततया जीवापक्षया प्रःगास्योनकर्षे 

घोध्रतेऽप्यषतु वा अतिवदति यः सलेनातिवद तीयनन सत्यापेक्ष- 

य निकपमोधनात् । अतो ब्रह्मापि तथा घाक्रयाथत्वन वक्तुं श 

कयत । अत पव संशय इलथः। पूर्वपक्षमाहः। यच पीत्यादि# । # 

नस्ति भूम्न प्व । अयमथः । यच्प्यत्र भूयस्त्वं प्रकृतं, तथा- 

व्यस्य चाकयस्यात्मक्ञानाथेकनारदश्रश्नन प्वृत्तत्वादात्मेच प्रकरणी । 

ह पमापसंहारभपि भूमत्वेन निश्चायिते ऽमुनत्वन विशप्ितिश्चात 

डपक्रमोपसहारङूपात् प्रकरणाद् भूम्नो ब्रह्मत्वं वक्तु दाकयते । 

तथाप्युषान्त, अधाताऽङ्ारदेश ईतवद् थात आत्मादेश इत्या- 

दिनोक्त आत्मरादे शोऽप्यसीत्यदङ देशे सव्र विद्यमानत्वेन स- 

त्वन ख भूयस्तयोक्तस्य प्यहडुारस्य तदुपहितस्यात्मना वा यथान 

्रह्मसं तथा आल्मादशे तथोक्तस्य केवलस्थालने$पि न ब्रह्मत्वम् । 

आतमा खात्र सुखस्य सखरूपमव । पूवायिकरणोऽनारपितिनागन्तु 
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शविमवापेऽपि भवति, सुषुपतातरपीति तयोरन्यनरद् प्रानम् । 

तत्राप्यन्तरङ्गलाव् सुपु्तिरतात मूमत्ेनोस्यते । न मुखकहू- 
स्यप् । सुपुक्निहूपमव भूपटे प्रप । 

उच्यते । भूमा मगवानेव । कुतः । सम्पप्रादादध्युपद्शा- 
त् । सम्परसादः सुषुप्तिः । तस्मादपि भ्राधिक्येनोपदेशात् । च 
पि नान्यत् पहयनीत्परदि समानं, तथापि प्त एवाषस्तादि- 

कस्य वस्तुस्वरूपस्य व्ात्मपदवाच्यताया उपगमात । नच कतर 
णरूपफकामावात् प्श्चापृतिः शद । वितरिक्तजीवालमज्ञानस्येव ताद- 
कासु खस्वरूपक्चानस्यप्यात्मक्ञानस्त्रनात्मव्रि्ायामुक्तफकापफ्स्या पू 
तिसिद्धः । ब्रह्मण पचाद्मलादिना ज्ञानस्य विचक्षिनत्व गमक्षानुष- 
लम्भात् । नच भूम्नः स्वमहिमप्रातिाष्टनत्वश्चावणात् तस्य च ब्र 
हयासाध्ारणत्वाद् ब्रह्मसव श्यम् । तस्याथंस्यात्रामात्रात्र । अ 
तमेवा घस्तादिस्यारिमा नस्य स्ववैत्र व्याततेरुक्तत्वात् सवेनः प्ूणविषय- 
रपर सुख दूणेनया$नाक्ाद्ायां ̀  नस्य पृणत्वानुमन्धराने स्वप्रतिष्ठ- 
तायाः सम्भव्रवुक्तिकरत्वात् । यदिच तस्य खामस्य प्रयासमाध्य- 

त्वेन सुखव।हुदये नाङ्गीक्रियत नदा सुपुर्तिरस्तु । तत्रापि न कञ्चन 
कामं कमयत इति तद्यथ। प्रियया सिया सम्परिष्वक्त इन्याद- 
श्रावणात् | अत उगयोर्मध्य यदुचितं तदङ्गीकायमिन नयत्यधः । 
सिद्धान्तं व्याकु्वने #उच्यत इत्याद । #नम्प्रलादः सुषुप्ति 

बृहद्1रण्यकेऽस्ति । स वा प्रप पनस्मिन् सश्प्रमाद रत्वा चरन्वे- 

तिं। सम्यक् प्रसादे] \स्मिक्निति उ्युन्पस्या सम्प्रस्राद्ः सुषुमः। तत्र 

यद्धेनन्न पर्यतीत्यादिनाऽन्यद् रेनाद्यभाव्र उच्यत इ।त, नान्यत् प 

द्यनोव्यादि सुषुप्तया समानम् । तथापः स प्क्राचिन्ताद्यादिना- 

कता सर्॑त्र व्यासिः स्वत्वं च तनोऽधिकमुच्यने । तन्न सङ्गतं भव- 
त्यान्म शब्दस्य मुव्यव्ृत्तना च वियुञ्यत। नख भव्रथप्रत्यय प्रक्रम्य, 

वहारेपामभू च वहारत पागानायसूत्र व्युत्पादना भ्रूमशदधा 

नान्वे ब्राहुद्यं वा वक्ष्यति । तवापि प्रृते, यद्त्प ततन्मयमति 

व्रणात् संव्यां परित्यज्य बाहुटपमच वद्ष्यात।सच धमव, 



३८० तपकाते प्रणुषाष्ये । 

त्यादिना तु ततोऽप्यभिकषमां उष्यन्ते । न हि मुषोः सर्वता 
दिषर्माः सम्भवन्ति । भ्रातश्नन्दश्च पख्यतया परिगृहीतो भ- 

वति । भावशम्दस्यापि सबत्वाद् भगवति रत्तिरदाषः । तस्माद् 
भूमा भगडनेव ॥ ८ ॥ 

न तु ब्रद्चेति शङ्कुतीयम् । भगवतः सर्वत्वस्यान्न भाषणेन सवेत्वादू 
भावशबदस्यापि भगवति शत्तिरदोषः । सवेषद्दर्बाजभूतप्रणवा्थ- 

त्वेन तज्गैव सवषां सुख्यद्चत्वाच्चति । तस्माद् भूमय मगवनेवेति 
सिदमिल्थः । 

अत्र संशयोषन्वासे प्रथमकोरौ शङुरमास्करमष्वाच्यौः शी- 
बश्च प्राणमादस्य शुषुप्तो तस्य आगरणात् सम्परसादत्वं तस्याहुः । 

तदधिशानेन्दमिक्चुगेवं दुष्यते । प्राणस्य सुखङपताखा पवा 
सम्भवेन संशयासम्भवात् । तस्मिन् प्रकरणे प्मणाद्ाधिक्ष्योपदे- 

दामाधात् सम्प्रसादश्चदस्य प्राणावाचकत्वाश्च । शती सम्प्रसाद- 
श्राढो जीवे सुषुप्तास्यतदक्छाकां च श्दयते । स एष सम्परादो 
इस्माच्छसीरात समुत्थायेति, स घा पष पतस्मिगर सम्प्रसादे रत्वा 
ष्च रित्वेति। श्र जीवे सम्प्रसादस्यीपाधिकतया धर्मधरम्वमेदेनेष- 
यारिकः । सुषुपावण्ययां वु प्रतिक्षणं सचड्द्धया सम्प्रसीदति कि- 

तमस्यामिति व्युत्पश्या यौगिकः। प्रसादप्रीस्योः पर्यायत्वात् सुख 
पव सम्परसाददाब्यो मुख्यः । से तु प्रसादरूपिणि सकषलस्परनिषु 
श्रसिद्ध पव सम्भ्रसाद शब्द इति । प्राणे च सम्पसद्श्योन कापि 
हर्यत इति सम्प्रसादशब्दस्य प्राणा्थत्वोषवस्येनमनुचितद्रिति । 

अत्रापि कश्चिद् विशेषः 1 कमसतक्रमशददयोरिष प्रसदस- 
ग्प्रसाद दशाडयोरपि नेकाथेत्वम् । अतः सम्प्रसादणढः सुखविरेष 
यौगिक पव । सच्चे तु स्मृतावपि न प्रसिद्ध ईति तदनुपन्यासादेष 
हायते | सुषुतो च न प्रतिक्षणं -सृद्धिः । तस्यास्तामसावखा- 
त्वाव । तमो ऽभिभूतः सुखरूपमेर्तीति शरुतिः सत्सम्पत्तिमेव वदती- 
विन तयापि वथात्वसिद्धिः । जागरणं तु क्चानप्रधानेन सन्वेनेतिमम 
भरतिभति। 

रमानुजाचायास्तु संशये भूमगुणविदिट प्रयश्च प्रथमकोरौ 
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ध्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥ 

, नान्यत् प्रश्यतीत्पादयोऽपि धमां ब्रह्मणि न विरुद्यन्ते । 
साप्ययसम्पतत्यो रन्यतरापेक्षपाव्रिष्कृनं हीति स्थरायेन । यत्र हि 

दैतमिव भवतीलयादिश्रुखा उभयत्राम्नानाद् । अन्यादश्षेनादो 

निक्षिप्य प्रणस चारित्वाद ्रल्यापक्रयशानुपक्रोणाश्यां तशय खतनत्कं 
निश्चि प्राणद वाख्यस्वं चाङ्गी रत्य सुतरञ्याख्यानि तस्यैव सम्प 
सादत्वमुक्तश्चत्याऽऽहुः । तद्युक्तमकं । सतमतन्पुरूरण सयुषृत्ताषद 

वष्ठीतत्युरुषेण जीवे ऽपि योगस्य सरक्त । ।सद्ान्त तु जीव पेक्षया 
भणोत्कषस्य वोधनाज्जीवस्यापि निव्सस्ततसम्प्रसदतममकच्यात्रा- 
भावाच्च तदञ्जदिखलः 

तरिषयवाक्ये तु रामानुजमध्वभास्कराचायौ भिश्ुशैको ब, 
यत्र नान्यत पदयतीत्वादेभूमातिरिक्तयावहदाननिषेध) ना्थः। किन्तु 
निरवधिसुखरूपे ब्रह्मण्यनुभूयमान ब्रह्मस्छरूपनद्धिभूत्यन्तगतत्वात् 
छृत्स्नस्व वस्तुजानस्येभ्वयर्विशष्ब्रह्ममभिन्नत्वेन न पयतीति । पत- 
देधोपपादयति वाक्यराषः, सधा पष पव पद्यन्नेवं मन्वान ई 
ह्यादिः । न पर्या सुत्यं पश्यति न रोगं नोन वुःखताम् । सवे 
हि पद्यः पश्यति सवमाभ्ोति सवेश इति मन्त्र । इदं चास्मा 
कमषप्यमीषम् ॥ ८ ॥ 

धमोपपन्तेश्च ॥ नजु भवतु सम्प्रसादाद् भूम्न आधिक्योपदे- 
शस्तथापि भूमजिश्चासया प्रश्च भूमलक्चषणत्वेन, यत्र नान्यत् प्यती- 
स्यादिवाकयमुच्यते । तत्र योऽन्यद शनादिनिषेघः स तु सुषुपेरसा- 
धारणः । तदितरहयक्चणं तु नेहोच्यते । भूम्न इति भूमपयन्ता अ- 
न्य्ियाभस्तु } ततो भूमाधारमारभ्यार्मविचेति शङ्काया मिषमुच्य- 
ते ॥ धर्मोपपत्तरिति ॥ तदेतद् व्यातौ गरहन्ति। # नान्वदिल्यादि कै 

कुतो न विरुद्खन्त द््याक्षाङ्कायां वि भजन्ते # सखाप्ययेल्यादि # । 
यथाऽसिमन् सुते ब्रह्मधमाविमावः स्वाप्ययसम्पत्यानयतः । मय्यवं 
सकट जातमित्यादि वाक्षयानुरोघात् । अन्यत्रानियन हते वामङेष- 
सूत्र व्युत्पादितम् । तेन न्यायेनान्यद् शेना्भावेऽपि मेत्र्यप्राह्यणे, 



३८२ सपकति अणुधाष्ये | 

भगमति न िरद्धन्ते । चकाराव फल तस्पेबोपप्त इलाह । 
सवा एष एवं प्यक्नित्यादिना परक्षणि च व्रिशतिरि 

त्म्तेन । तेन भूमा ब्रह्मतेति सिद्धप् ॥ ९॥ 

अक्षरमम्बरान्तधतेः ॥ १० ॥ 
गार्गीत्राह्मशे कस्मिन्नु खखाकाश आतश्च प्रोतश्चेति | 

स होवाच एतद्रे तदक्षरं गाति ब्राह्मणा भ्रमिवदन्यस्यूलमन- 

स यथा सेन्धवसिदय उदके प्रसत उदकमेवानुविीयेत नाहास्योद्- 
प्रहणायेव स्याद् यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवेतित्यकीभावदेशा- 
यां, यद्वितश्न पश्यति पयन् वै तद् द्रष्य न पद्यनि,न हित्रषटु- 
हषेविंपरिकापो विद्यतऽविनारित्वान्नास्ति तु ततोऽन्यद्विभक्तं यत् 
पदयेदिल्यविभागदृशायां चेत्युमयत्राम्नानादशाद्रमे नियनः । यतर 
नान्यत् पद्यनीति बाक्षयोक्तस्तु भूमविद्यायागनियनः । न पश्य 
दति मन्त्र, सवै हि प्यः पयतीति वाक्यानुरोधाद्, यस्मिन् वि- 

हिते सत्र विदितं मवतीत्यादिवाक्षयानुरोधाश्चल्थः । अन पने 
इन्यादशनादयो धमर भगवति न विरुद्धयन्तेऽतो लक्षणऽतिव्या- 

प््यमावादू भूमविद्या ब्रह्मविधा, नान्यविेयधेः । पनदेव वि- 
शदयन्ति। # चक्ारादित्यादि # । # तस्येवेति # अविभागद्रप्ः 
प्रलये संक्षामावात् खेन रूपण द्र्ल्वामावादिति । इदं सवै तृनी- 
याध्याप्रे लिङ्खभूयसत्वाधिक्ररण व्युत्पाद्चमनोऽत्र नाच्यत । फटं कषि- 
मित आहुः । # स वा इत्यादि # । तथचेदमविमागदकशागमक- 

नित्यः । पवञ्नेनाधिक्रणन बहिव्यात्तस्याप्यानःदमयन्वं सा- 

धिनप्र् । तथानन्द मयाधिकरणोकस्यानन्द मयत्वस्य बुद्धिव्त्तिरप- 
सुपुप्तिधमेत्वव।रणो तमतः प्रसङ्ग एत सङ्गतिः । तथा यन सवै. 

मिदं तनमिल्यपि स।धितम् । सवेस्य वित्तारस्य सुखपयुक्तत्वादि 
[ति । भक्त्या ठभ्यस्त्वनन्ययत तै साधनध्याय वचायम् ॥९।२॥ 

अक्षरमम्बरास्तधूनेः ॥ विष्रयादिकमुपन्यस्यास्त # गात्रा 

ह्मण इद्यादि # । अत्र प्रथमे ब्राह्मणे, यिद सवमप्लोतचपरोतंच 
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णित्यादि श्रुयते । तत्र संय । क्िगक्षरशम्देन पदाथान्तर 

ब्रह्म वति । 
तत्राचतनमाधाग्रमाद् बणतुरयल्ादाकाशवदस्याप्यब्रह्म- 

स्मेव । ्युभनाद्यायतनविरोधम्तु तुदः । भरत एवागनाथता अ- 

ह्हयलाय्याधक्ररणन । न हि तत्र तरिशद्धधमां आशङ्ा निरा 
क्रियन्ते ! भ्रनोंऽचननतुर्यत्राद् व्रह्मवादम्यासमाप्रलादाग्रहा- 
विष्त्वात प्रष्ठः सीताः स्मरोधा व्र आकराशाद्रयानितिनत् 
क पाचिदुप्पत्या स्मरणकालमभूतमूष््पपकृतिजी वविशेषाणामन्य- 

तरपरिग्रह इति वक्तव्यमुपासनाथम् । अत्र हि प्रापनिकम्तरध- 

मराहिश्रं ब्रह्मपरं च भरतीयते । तदुपास्ना्ेत्व उपपचत । 
ब्रह्मल्लपरिग्रहे तु वैयथ्थमव । उपदेष्तराभाषात् । तस्मादक्षर- 
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पमन्यद्व् ब्रह्यव्पल्लनापास्याम्र्चतव प्राप्र। 

ध्सिमिन् वाऽऽप ओतश्च प्रो्ता्द्यादिग्रपने त्तरेरवाद्याकाशान्तरिक्च- 
रोकद्युखोकादल्यटोकचन्द्र लोकनक्षत्ररोक्षदव लोकगन्धवेलोकप्रजा- 
पतिलोकब्रह्मल्ोकपयन्तं पूवेपूर्वस्योत्तर)त्तरस्मिन्नातप्रोतत्वं निरू. 
प्य पुनः प्रश्नान्तरामावरार्थ, माते बुद्धौ व्यपतदनतिपरदन्या कै 
देवता अति पृच्छसि गािं मातिप्राक्षीरित्युक्तप्र । तत॒ आरुणिसं- 
वादे.त्तरं पुनरपि गामी प्रपच्छ । यदूध्यै यश्वदक्य दिवो यदवाक् 
पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी धमे यद् भूनं च भवश्च मविष्यरये- 
त्याचक्षते करिमस्तद्नं च प्रोतं चति । तत्र आकाश इत्यु सरे, पुन- 
राकाश्विश्रयके ओनप्रोतत्वप्रशने, पतदधेतद्क्षरं गामीत्यादयुत्तरभर। सो- 
ऽत्र विषयः । तत्राक्षरशब्दे संशयः । किं पदार्थान्तरं ब्रह्म वेति । भत्र 
पद।थान्तरपदेन जडजीषयो ग्रहणम् । तन्र मोतप्रोतत्वं विकारत्व. 
पाद कनया जडलङ्कम् । भसुनक्षिरे हरः, क्षरात्मानाघीचते देष एक 
इनि शयुत्यन्तरे अक्षरपदं जीवत्रोधकतया प्रसि जवलिङ्, प्रशासनं 
च ब्रह्मलिङ्कामिति भ्रिष्वापि बीजम । पवंपक्षमाहुः । # तत्राकतने- 
लादि # । भतप्रोततया दिकारितवेनाचतनसाघारणयत् । अहल 
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उस्ते । श्रक्षरं परमात्मैव । कुनः । प्रम्बरान्तृतेः । श्रुति 
च्यारूपाय तिद्ध हतुमाह । अक एव मश्न उत्तरं चैकष। 

[~| 

याङ्चवदकय यथाकःद्यो तरा यैदेहो वोग्रपुत्र उज्यं धनुरधिज्यं रष्वा 

द्धौ बाणावन्द) स्पल्ञानित्याधिनौ हस्ते त्वापो स्िष्ठदेवमेवाहं त्वां 

द्वायां प्रश्चङयामुपादखामिति दयोः प्रश्चयाः ्दाजनकतया प्रधम- 

भ्ररनोत्तरभूनाकाशवदस्य दतीयग्ररनोन्तरभूतस्याक्षरस्याप्यग्रहमत्वमे- 

छ | फिञ्च । यस्मिन् चौः पृथिवी चान्नरिक्षमोतमित्यन्न यथोतत्वे प 

काथैमेदेन मारवाह कत्वमवगमयलयेवमत्र प्रो तत्वमपि, मयि सवमिदं 

रोते सूत्र मणिगण। वनि स्मातेदष्न्ताद् भारवादकत्वमेव गमय- 

ष्यतीति चुभव।द्य।यतनत्वेन विरोधो$पि तुस्यः #तत्रेवात्रापि समानः 

। किञ्च दशयत्वाचधिक्षरफरणे अक्षरस्य ब्रह्मरपतायाः सुविचारित - 

स्वात् किमनेनाधिकरणेन । अनः पृथग्विचारदेव विषयमेदो- 

इन्रसीयत इति न तेनास्य गतार्थता । न हि तत्र व्रिरुदधमो माहाड् 
निराक्रियन्ते । अत्रतुते तथा क्रियन्त इति सि्धो विषयभेदः । 

अते विषयमेदाद चतनतुस्यत्वाद् ब्रह्मवादस्यारणसंवदेऽन्तयामि- 

निङूपणेनेव समाप्न्वात् प्रषुगौ गीूपस्याप्रहाविष्त्वेन सखीत्वेन च ब्र- 

द्यविच।भरवणेऽनधिकारित्वादत्र, स्मरो षा आकाशादू भूयानिलन्ग 

यथा मकाद म।ग्यस्वेन गह्धतः स्मरणस्य तक्ूव्याप्टया बृहरवयोगेन 

भूयस्य, तथा, आनुते एति, न क्षरतीति वा योगेन कयाचिवुपपस्या 
स्मरणख।चन्यतमस्या खेतनस्व ओवविष्ठोषस्य वोपासनायं परिग्रह इति 
वक्तव्यम् । यत्त पुनरतराक्षर $स्थुलादि वकवः प्रापञ्चिकथमरािलं 
प्रचासनङपन्रह्म्रमेवस्ं च प्रतीयते, तसृपासनाथेम् । नचत्रेतदनु- 

शोजेन बरह्चेव वाक्याथ इति युक्तम् । प्रटब्रह्यधरणानधिकारस्योपएपा- 

रितस्वेनात्र धक्तुरुपदे ए्वामावाद्काकयवेयथ्यापततेरिति । सिद्धान्तं 
भ्याकुर्न्ति # उख्यत त्यादि # | नम्बम्बराम्तघूतिविषयवाक्ये भर - 
इशमानतया तसवाक्षरे वक्तुमशक्यत्वात् खङूपसिद्धो$यं देतुरिष्याः 
शडयाहुः । # भुतिमिल्यादि # तथाच्च तारपयेिद्धत्वान्न खरूपासि- 
ड इयथः तर्पयति त्वं स्पाकुवेन्ति भमत्रेङ दस्यादि + । यदचप्यत्र 
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परमासिव । द्युभ्वाच्ायतनसिद्धो धर्मोऽत्र हेतुः । न तदश्नोति 
कश्चनेति मुख्यतया परिगतो भवति । अन्यथा मूर्ध्नो विपतनं 
च भवेत् । न हन्यः सर्वाधासे भवितुमहति । परोक्षेण बह्मकथना- 
ऽथूमक्षरपदमन्यनिराकरणारथ तद्ध्मोपदेशञश्च । तस्मादक्षरं पर- 
मासिर ॥ ० ॥ 

दाभ्यां प्र्नभ्यामुपोदस्थामिति दौ प्रश्नौ प्रतीयेते, तथापि पूर्व 
ब्राह्मणे यथा तावत्सु प्रभ्रषु तेष्वपि न प्रश्रपरिसमािरेवम- 
ताकाराप्रशनेऽपि, ततः कस्मि वा आकाश ओतश्च प्रोतश्चति प्रश्रे 
आकारा पवेस्युक्त्वा तमाकारमक्षरत्वेन निगमयव्येतद्धे तदक्षरमि- 
ति । एतत् स्वच्छृतद्वितीयप्रश्रोत्तरभूतं यदाकारं तदक्षरमिदयेवं व- 
खनव्यक्तेः । अत॒ आक।रास्याप्ययान्तरत्वमेवेति पूवैब्राह्मणे सवेपा- 
दोक्तां पृथिवीमारभ्यात्र प्रथमं य आकाश उकस्तदन्तानां याधु- 
ति वारणं तेन हेलुनः अम्बरान्तानां पृथिव्यादीनां विशेषेण परान- 
पेक्षतथा धारकः परमात्मैव । अयमर्थः । पूवेत्राह्मणे अभ्वाय्वनन्त- 
ग्माकारास्योक्तव्वेऽप्यत्र पुनय॑दाकाशकथनं, तन्न भूताकारापरम । 
किन्तु भूतसूक्ष्मकारप्रूत्यन्यतमं यद् वस्तु तत्परम । तश्च मतान्तरे 
पदार्थान्तरम् । सिद्धान्ते तु पथमे कायं तत्। ततोऽधिको धारकोन 
जीवविचेषोऽपि भवति । उक्ताकाश्णेतप्रोतत्वस्य जीवे काप्यसिद्- 
स्वात् । पवं जडजीवयोर्निडृन्तो तद् ब्रह्मका्त्वेनेव निश्चीयते । पुन- 
विचारस्तु विरुद्धधमोधारत्वसमर्थनायेति प्रागेवोक्तम् । पदाथः 
भेदस्तु प्रोतत्वमात्रेभव, न व्योतप्रोतत्वेन । तस्योपादानकार- 
णतागमकत्वात् । "नैतच्चिव्रं भगवति द्यन्ते जगदीदवरे । ओव- 
प्ोतमिष्ं यस्मिस्तन्तुष्वङ्क यथा पट' इति श्रीमागवतवाक्येन तथा 
निश्चयात् । नातो भारवाहकत्वापत्तिः। अत्न, न तदृ श्रोतीत्यस्य बि- 
करणग्यल्ययेन भोजनार्थ॑ग्रहणेऽन्यकतृकतन्निषेधः पुरुपमोग्यां भर- 

छरति व्यावसयति । अन्यकमेकतक्िषेधश्च सवेमक्षवितारं कालम् । 
पदव्यत्ययेन व्याच्यर्थग्रहणे तु द्वावपिं निवेधो भ्यापकत्वं तदमावं 
च बोधयन्तौ विरुद्धधमश्रयत्व॑वस्तुपरिच्छेदराहिदयं च तस्य स्- 

४९. 
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मर्थयतः । अतो, न तेद् नो तीत्यादिना ब्रह्मापेक्षयाधिकस्य ब्रह्मापेक्ष- 
यान्यस्य च निराकरणेन, द्युभ्वाद्यायतनाधिकरणे सिद्धस्य तत्सवरू- 

पात्मकतया तद्धारकत्वस्य हेतोमुख्यतया मृद्धंविपाताभावाय परि- 
गृहीतत्वात् । नच भतृदौषादवक्तव्यत्वम् । तस्यास्तथात्वेऽपि ब्र 
ह्यविच्वेनाधकारित्वात् । पूवेमतिप्रश्चे ब्रह्मक्षत्वाभावसम्भावनयां 
मूद्धविपातस्योक्तत्वेन गाग्या अब्रह्मवि्वे उक्तप्रश्रान्मूद्धेविपतनं च 
भवेत् । तन्तु न जातमतस्तस्या अधि कारित्येन तां धर्युपदेशो नायुक्त 
इति सवोधारत्येना बरहीवोपदिश्यते । न हयन्वो निरङकदाः सवोौ- 
धारो भवितुम तीत्युक्तत्यात् । नन्वेवं सति ब्रह्मपदस्य कुतो नाक्ति- 
रिति शङ्क्यम् । परोक्षेण कथनाथेमरक्षरपदति । तत्रापि गमकं, न 
तद्ःशरोति कश्चनेत्यादिना ब्रह्मध्र्मो पदेशः । अत एव ब्रह्मवादेस्यापि 
न समािः। तस्माद् वाधकानासभावात् साधकानां सच्याञ्चाक्षरं 
परमात्मेवेव्यथैः। 

अत्र ाङ्कुराचायास्तु, अक्षररा्दस्य वरणे प्रसिद्धत्वाद् त्नोद्भर 
एव व्यावलयं इयाहुः। 

तद्भास्कराचार्थरेवं दूषितम् । उ्कारोम्वर न वक्तुं दाक्यः। 
अटाहितमच्छायमित्यवमादिनिषेधायुपपत्तेरिति। 

मिश्चुणा तु द्रव्यधममाणां स्थूलत्वादीनां प्रणवे प्रसत्तयभावेन 
तच्निवेधानौचित्याद् वर्णसामान्यवाचिनौशश्चरशाब्दस्य प्रणवरूपय- 
शविरेषवाचिताया अभ्मित्यादिविश्येषणानां काप्यदशनाच्चैलय- 
प्युक्तम् ) 

यत्तु वाचस्पतिमिभाः । अत्र प्रधानस्य पूर्व॑पक्षकोटिनिक्षेपेण 
परमात्मनः सिद्धान्तीकरणे अम्बरान्तधूतिरूपेण हेतुना प्रधाननिरा- 
करणासम्भवः। तस्यापि सां ख्येरूपादानत्वेन सर्वाधारस्वाङ्ीकारा- 
त्। अथ नाधकरणत्वमात्रं धृतिः, किन्तु प्रशासनाधिकरणज 
तद्, अक्षरं प्रशासनादिति सूत्रकारो वदेत् । तावतैव प्रधानाः 
ऽपाकरणसिद्धः । तस्माद् बणोक्षरनिराक्रिया सुराः ¦ नच स्थूल- 
त्वादीनां वर्णेष्वप्रा्तेरस्थूलमित्यारिनिषेधानुपपत्तिरिति शाड्म् । 
किप प्र्तिपूवैकत्वनियमस्याभावात् ! नान्तरिक्षे न दिवीव्यद्धि- 
चयननिपधस्याप्राप्तावपि दरानात् । अतो न फिञचनेतदिष्णाहुः। 

तन्मन्दम् । गलयन्तरसद्धावे निलावादत्वाङ्ीकारस्यास- 
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सा च प्रशासनाद॥ 9१॥ 

ननु इविद्राक्ये विधारणं ब्रह्मपभसेनान्नितमिसन्यत्रापि न 

तथाश्रधितुं शक्यते । नियामकाभावादियत आह । साच धिघर 

तिखरापि वाक्ये ब्रह्मधमं एव । कुतः । परशाक्तनात् । एतस्य वा 

अक्षरस्य प्रशासने गामि द्यवपथिी विधते पित इति परशि 
नेन विधारणमन्यधर्मो भवितुं नाति । अपरतिहताज्ञाशक्तेभगवद््- 

मलाव । तस्मादक्षरं ब्रह्मेव ॥ ९५ ॥ 

ङ तत्वात् । चयनययलेऽपि देवप्रशूतीनां कमोधिकारस्याश््रे स्थाप्य 
त्वात् तेषां लोकान्तरेऽपि करणस।मथ्यंसच्चेन तद्धारणाथेत्वात् 
सिद्धान्तो रीत्या सुखेन् प्रधानवारणसम्भवेन गल्यन्तरस्य सत्वा- 

दिति। अते ब्रथाश्य प्रयास इति ध्येयम् \ अत्रैवं प्रयोगः सिद्धति ॥ 

अस्थूलादिवाक्योक्तमक्षरं परमात्मैव । इतराभोग्यस्व इतराभोक्तृत्वे 
च सत्यम्बरान्तघारकत्वात् । यन्नैवं तन्नैवमिति । अदनोतव्याप्यथं- 
कत्वे तु विर्द्धधमोघारत्वे सति तथात्वादिति ॥ १० ॥ 

साच प्रशासनात् ॥ सूत्रमवतार्यन्ति # नन्विलयादि #॥ 
# कचिद्धाक्ये इति # यस्मिन् दं रिति वाक्ये । व्याकुवैन्ति # सा 
चेत्यादि *# श्वतिष्यतिरिक्त शाख्सिद्धं यन्मूलकारणं तदत्र विप्रय- 

ब।क्य आकाशव्वेनोक्तम् । तद्धारणस्यान्यधमत्वं न सम्भवलयव । त- 

थापि, मूले मूलामावाद्रमुखं मूरखमिति सांख्यप्रवचनस्त्रौकन्यायेन 

वितीयवाक्योक्ताकाशमपि पूरवैवाक्योक्ताकारात्वेनादइत्य, तस्थवाक्ष* 
रत्वं चाहत्य् तस्य खाधारत्वेनाम्बरान्तधूतिरन्यघमेत्वं प्रहिलतया य- 

दुच्यते, सा त्वयाऽ्न्यधरमेत्वेनाक्युपगम्यमानापि विश्रूतिग्रह्मधमे 

एव । न हि ततं खसामर््यैन विधरति, किन्त्वेतस्थेवेति शव्युक्तगा- 
सनसामर्थ्येन । यथा खगौत् पततल्िशङ्कोचिध्रतिस्तिष्ठेति विदवा- 
मितराक्षया जायमाना तद्धमे एव, ने तु तरिश्कुघमेस्तद्कत् । नच ^अ- 

्षरं प्रश्णासनाद्" इति सूत्रापत्तिः । प्रहिखतथाभ्न्यधमेत्येनापादचमा- 

नाया एब तदृधृतेः प्ररासनहेतुकताया प्रहिटतावारणाथं विवक्षि- 

तस्वेनाम्बरान्तैधूतिपदस्यावदयकतया तदापत्यभावादित्यथंः ॥१९॥ 
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अन्यभावव्यवृत्तश्च ॥ १२॥ 

ननृक्तमुपासनापरं भविष्यतीति । तत्राह । अन्यमाविन्यार- 
त्तेः । अन्यस्य भावोऽन्यभावः। अब्रह्मधरमे इति यावत् । तस्यात्र 
व्याहतः । अब्रह्म हि व्रह्मसेनोपा्ना भवति । कायैक्रारण- 
भावमेदेन । न ह्यत्र तादशो धर्मोऽस्ति । 

चकाराद्, यो षा एतदक्षरमविदिला गार्गी यादिना णुद्धव्र- 
हयपरपिपादनमेव, नोपासनाभतिपादनमिति । तस्मादक्षरं ब्रह्मेति 

तिद्धम् ॥ ९२ ॥ 

अन्यभावग्याव्ततेश्च ॥ सूत्रमवतारयन्ति # नन्वित्यादि # प्र- 
शरासमहेतुकत्वे विधरण उपासनाथेमारोपितं भविष्यतीलयथेः। सि- 
दान्तं व्याकु ते #अन्यस्येल्यादि # कयेकारणभावमेदेनेत्यस्य अब्रह्म- 
तवे हीत्यनेनान्वयः । ततश्चायमथेः। पतदवे तदक्षरं गागिं अदं द्रधृशरतं 
भोत्रमतं मन्बविज्ञातं विज्ञात नान्यदसि द्रष्ट् नान्यद् स्ति ोत्, नान्य- 
इत्ति मन्तु नान्यदस्ति विज्ञातेतद्े तदक्षरं गार्गि यस्मिन्नाकाश ओतश्च 
्रोतश्चत्याकाशधतेक्षरे दरष्टरत्वादिचेतनघमेकथनेन धरणे जडधमे- 
त्वग्याब्रन्तेभररणस्य चाकादातिप्रातत्वरूपसवरूपवोधनेन जीवधमेत्व- 
श्याद्रत्तरक्षरस्याब्रह्मत्वनिदृत्तावव्रह्मणि ब्रह्मत्वेनीपासनाया वक्तुमश- 
क्यत्वादिति । युक्त्यन्तरमाह: । # चकारादिव्यादि # यो चा पतद्- 
क्षरमविदित्वा गाग अरस्मिहोके ज॒होति ददाति तपस्यल्यपि बहूनि 
वषैसहखाण्यन्तबानेवास्य स लोको मवति । यो या एतदृक्षरमवि- 
दित्वा गाग्यैस्मालोकात प्रेति स कृपणोभ्य यो वा एतदक्षरं गागं 
विदित्वाऽस्माट्धोकात् प्रेति स ब्राह्मण इति श्रावणं चकारेण सं 
गृह्यत इत्यथः. अन्न च विरद्धघमोणामाशद्य निराकरणादुपोद्घातः 
सङ्गतिः । आश्य निराकरणं च  दितीयसूत्रे हेतोः साधनाज्जेय- 
म् । पतेनाधिकरणेन परत्वं साधितम् । तेन खितिकतैत्वं, तदा- 
धारत्वं च पदाथोन्तरभूते प्रधाने आशङ्् तत्रातिव्यापिर्निवरि 
तेवि सेवाधिकरणसङ्गतिः ॥ १२॥॥ ३॥ 
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ईक्षतिकमेव्यपदेशात् सः ॥ १३ ॥ 

पथचमप्ने, एतद्रे ससकाम परज्रापरं च ब्रह्म यदो हारस्त- 
स्माद् विद्रानेतेनैकतरमन्वेति य्रेकमात्र इयादिना एकद्ितिमात्ो- 
पाप्तनया ऋग्यजुःतामभिर्मनुप्यखोकतोपलोकश्रुयलोकम्राततिपुन- 
रागमने निरूप्यार्धचतुथमाजोपतनया परं पुरुषमभिध्यायीत । सष 
तेजसि परे सम्पन्नो यथा पादोरस्सवेयादिना, परात् परं पुर 
दायं पुरुषमीक्षत इति । तत्र संश्वधः । परपुरुषः परमात्मा ध्यान- 

विषय, आधेखिद् विशाय पुरूषो, ब्रह्मा वेति । तत्रायुख्यपव।द्- 

पतिततवाद् ब्रह्मलोकं गतस्य तदीक्नणमेव च फलं श्रूयते । न दि 
परमपुरुषस्य ब्रह्मते तज्ज्ञानमेव फलं भवति । तस्पाद् विराड् 
बरह्मा वा अभिध्वानविपय इमेव प्राप्रे । 

मी 

देश्चतिकमेव्यपदेशात् सः ॥ विषयवाक्रयमुपन्यस्यन्ति। # प- 
अमपथ इत्यादि # । # पञ्चमपरश्न इति # आथकेणानां पश्रोपनि- 
षद्: पञ्चमे प्रश्चे । # दक्षत इति # वदतीति शेषस्ब्रुटिवा । संशय- 
स्तु प्येयविषरय इल्याहुः # तत्रेद्यादि # । परापरयोरुभयोरपि प्रड- 
तत्वं सन्देहवीजम् । पूवेपक्षमाहुः # तत्रामुख्येत्यादि # । अत्रोङ- 
रेणोपायेन ब्रह्मोपासनाथमोड्ूगरस्य द्िविधव्रह्मपतामुक्त्वा तेने- 
घायनेनैकतरमन्वेतीयेकतसर्पासि प्रतिज्ञाय साधनेक्ये कथं फन 
मेद॒ हइत्याकाङ्कायां भावनाप्रकारमेदस्य तत्र नियामकत्वं बोध- 
यितुमेकद्वितिमात्रोपासनया तत्तछोकप्र्िपुनरागमने निरूप्या दे घ- 
तुथेमात्नोपासनया परे तेजसि सम्पति पापनिर्मोकं ब्रह्मलोकप्रा- 
सि चोक्त्वाऽ्न्ते परपुश्गक्षणं फलत्वन वदति । तत्र परपुरप्रध्यान- 
स्य रिमात्रेण।प्युक्तत्वाददडेचतुथतात्रेण परपुरषध्यानस्यापि तत्तुट्य- 
कक्षत्वेनामुख्यप्रवाहपतितत्वात् तत्पाप्यब्रह्मलोकश्याप्यमुख्यत्वत् 
ते लोकं गतस्य यत् परपुस्येक्षणं तत् पूवापेक्षया परात् पर- 
स्यवेक्षणं फ श्रूयते । न तु सर्वैतः परस्य । न हि तत्रक्त्य परम- 
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उच्यते । सः, अभिध्यानविषयः परपुरुषः प्रमामव। ुतः। 
ईक्षतिकमेन्पपदेशात् । जीवयनात् केवरजीवाधारभूताद् ब्रह्मरो- 
कात् प्ररूपपुरूषददीनमीक्षतिः । तस्याः कर्मलेन व्यपदेराद्भथोः 
कर्मणोरेकत्वमपरं तरिमत्रप्नतं निरूप्य प्रं हमरे निरूपयति । त- 
येव च श्लोके तिष्ठो मात्रा ईयादि । 

अभिध्यानस्य हि साक्षात्कारः फएलम्। अतः फटकूपङ्गानस्य 

पुरुषस्य ब्रह्मत्वे तज्ज्ञानमेव फलं भवतीति वक्तुं शक्यते । ब्रह्म 
विदाभ्रोति परमिव्यादिश्वलयन्तरे तत्परतः फलत्वेनो क्तत्वात्, सोऽश्नु- 
त इत्यादिना विवरणारच । अतस्तस्मात् फटरूपात् वात्प्यलि- 
ङ्गात् परमात्मनो वक्तुमशक्षयत्वेन विराड् वा, तद्मिमानी ब्रह्मा 
चा ध्यानविषरयः । नच जीवधन।दति परविशेषणानन्वयः । अत्र 
व्यन्लोपपञचम्या पूर्वेभ्यः परं जीवध्रनं प्राप्य पुरिशयमिलयन्वभेन 
परविशेषणत्वाभावादिति प्रान्न इत्यथैः । सिद्धान्तं व्यक्ते । 
क# उ्यत इत्यादि # । # जीवधघ्रनांदित्यादि # । जीवानां केवला- 
नां मुक्तानां घनः पिण्डीभावो यत्र तादृशात् केवलजीव।धारमभूताद् 
ब्रह्मलोकादक्षरात् । # उभयोः कमेणोरेकत्वमिति # ध्यनिश्चणकरम- 
णोरेकविषयत्वम् । तद्विदृण्वन्ति # अपरमित्यादि # तथाच पूर्व 
ढे ब्रह्मणी उक्त्वा, ॐकारेभकतरमन्वेतीत्यादिना अपरं ब्रह्म ति- 
मात्रपथन्तं निरूप्य, परं ब्रह्म ह्यग्रे निरूपयति । यदि तन्न निरूपयेत् 
प्रतिक्षा न पूर्येत । तथैव चाभ्रिमे शोके तिलो मात्रा इत्यादिना 
मानाबयस्य मृत्युमस्वादिकमुक्त्वा ख्ग्भिरेतमिति दिर्वीयमन्तरे, सा- 
मभियत् तत् कवयो वेदयन्त इति अयीमयं तृतीयमात्राफलं निरू 
प्योस्तराद्धं तमोद्रेत्यादिना यत्तच्छान्तमजरमगरतमभयं परं परा- 
यणं चेति फलान्तरं न वदेत् । नच जीवधनादिव्यादौ स्यभ्लोषे 
पञ्चम्यपि । तथा सति प्राप्तौ जातायामीक्षणस्यार्थादेष सिद्धा वा- 
क्यवैय्यमित्याशयेन युक्चन्तरमाहुः । # अभिध्यानयव्यादि # 
नन्वस्मिन् पादे भाधारश्पसखरूपस्य निरूप्यत्वाद्् च तस्या अ~ 
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विषयलान् परपुरुषः परमसिव । मन्दकषङ्कानिटस्यर्थमेगेदं सूत्रम् । 
अत्र सर्वशषङ्करादिनामन्यथा पाठो श्रमात् । तत्रापि विचार- 
स्तुस्यः ॥ १३ ॥ 

[ 

द सनारेतत्सूब्रप्रणयनस्य कि प्रयोजनमत आदुः । # मन्देल्यादि # 
परे ब्रह्म न दक्यमिति मन्दशङ्कानिदत्यथेमिव्यथैः । पतेन प्रसङ्कः 
सङ्कतिरित्यपि बोधिनम् । तेन बुद्धिखानास्मिकाऽधिकरणसङ्धतिरपि 
बोधिता । आधारत्वं तु परायणपद्ादेव प्राप्यत इति न दोषः । नलु 
शङ्करा चार्यथ: पुनरेतत्तरिमात्रेणोमिवयेतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्या- 
सीत स तेजसि सूर्यं संपश्नः स सामभिरश्नीयते ब्रह्मलोकमिति पा- 
ठाश््गीक्रिषते । न तु, सामभिरुक्रीयते सूयेलोकं स सूयैलोके विभूति- 
मनुभूथ पुनरावतेते यः पुनर द चतु्थमात्रेणोमिय्यतेनेवाक्षरेण परं 
पुरुपमभिष्याखीत स तेजसि परे सम्पन्न इति सोऽयवेभिरुश्नीयते 
ब्रह्मलोकमिति पाटोऽतोऽस्याधिकत्वान्न पूर्वोक्तरीतिकोभ्य इत्याश 
यामाहुः । # अन्न सत्रसङ्करेत्यादि # शदानीन्तनपुस्तकेष्विदानीन्त- 
नष्व्येतृष्वप्येतस्याधिकपाटश्य दशनात् तिखणामपि मात्राणां म- 
त्युमस्वेन तौस्यात् साधनश्रैजा्यामवि फलवैजाल्यस्यानुपपन्नत्वा- 
न्माण्डूक्यादौ तुरीयोपासनाथमद्धेमात्रोक्तिदशनाश्च तेषां तथा पाठो 
भ्रमदेव । नच व्रिचारवेसाददयम् । तत्रापि पाठे विचारस्तुल्य इति 
न दोष इत्यथः । एवं भास्कराचाथावङ्ीकतपाडठेभपि दण्नयम। 

अन्न माध्वाः, सदेव सौम्येति छान्दोग्यवाश्यं विषयत्वेनोफ- 
न्यस्य कारणतया सच्छ्देनोख्यमानं कि प्रधानमुत विष्णुरिति सन्दे- 
हे, बहु स्यां प्रज।येयेति सतो बहुभावाख्यविकारभ्रवणाद्, विष्णोस्तु, 
अविकारः सदा शुद्धो नित्य आत्मा सद्ा दरिरितिवास्यनाभ्विकारि- 
त्वबोधनत् प्रधानमेवेति प्री, तदैक्षत बहु स्यामितीक्षणरूपं यत् कम 
चेतनकतृकेक्चषणक्रिया तदूव्यपदेशात् सत्पदवाच्यः स विष्णुरेव । 
नच ब्रहुभावोक्तिविरोधः । अजायमानो बहुधा विजायत इति भुत्य- 
न्तरोक्त वरूषवहुत्वेनेव तवुपपत्तेरिति व्याचक्रुः । 

तश्चिन्त्यम् । रेक्षतिमात्रप्रयोगेऽपि करियात्ववैरिएटययोधसुकर- 
तया कमेपदवेयथ्व॑प्रसङ्ात् । फिञातेश्षणक्रियायां क्त्वेनान्वीय- 
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मानस्य बहूुमवमस्य खरूपवहुत्वादेव चारितार्थ्ये, प्रजञायेयेल्याका- 
रान्तरल्िखस्यापि परेयथ्येप्रसङ्क इत्यपि ध्येयम् । 

विज्ञानेन्द्रभिष्षुस्तु शङुराचायाक्तं विषयवाक्यपटं तद्गीलया- 
ऽधिक्ररणरचनां चोपन्यस्य तजोदाहतवाक्यस्थां भरिमाश्रप्रणवेनो- 
क्तामुपासनामुत्तरस्मिन् प्रदने, तिखो मात्रा मृत्युमलयः प्रयुक्ता इत्य- 
नेन विनिन्य तुरीयास्यस्यामालस्य परबरह्मण उपासनां तत्रैव प्ररने 
वक्ष्यति, नातः परमस्तीति प्रशषसापूवंकम् । अतोऽवधायैते, पञ्चमे 
पररने परग्रह्मोपासनां न विष्रपातीति । किञच । यदभिष्यायति तत् 
साक्षात्करो तीनि सामान्यत एव प्राप्ततया तद्वचन व्यथमतः पञ्च- 
मप्रदने कायेब्रह्मोपासनायाः परवबहमद् शनं फलमुक्तमिलयेवं तदबोध- 
रुपं दृ ष्रणमुक्त्वा षष्ठप्रदनस्थस्य स इतिशब्दस्य सूत्रे प्रयमिक्लायमा- 
नत्वात् तत्रलयम्, इृदैवान्तः शारीरे स पुरुषो यस्मिक्नेताः षोडशक- 
लाः प्रभवन्तीति बाक्यं विष्रयत्वेनोदाजह।र । स जीवः, परमात्मा 
वेति संशये, सः, सरद्देनोक्तः पुरुषः परमात्मैव । कुतः । इक्षतिक- 
मेव्यपदेशाव् । स देक्षाञ्चक्र इति वाक्यदोये सशब्देन परामृषटस्य य- 
योक्त पुरुषस्य दृक्षणरूपकमकथनाद् गीणकर्मणां प्राणादीनां वा कथ- 
नात् । नहीदं प्राणादिषोडशकलाखृणयथमीक्षणं जीवस्य सम्भवति। 
इक्षायाः करणादीनां तदानीममावादिव्येवं सौत्र हेतु द्विषा व्या- 
अस्यो । 

अध्रापि पूवैव्यास्याने सूत्रस्थकमेपद्पेयथ्यैमेव दोषः । ि- 
तीये तु कस्मिन्नहमुतकरान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रति- 
छिते प्रतिष्ठास्यामीति श्रावितस्य मुख्यस्येश्चतिकमणस्त्यागः खयमेव 
बोधतं इति स एव दोषः । तिख्ो मात्रा ईति निन्दावाक्यं च पश्चम- 
प्रदनच्थमेव, न तु षाष्ठमित्यपि। 

वस्तु शङ्कराचायोक्तमेव विषयवाक्यमुपन्यस्य, परमेभ्व- 
रोऽन्यो वेति संदाये, ेश्षतिविषयः परमेश्वर एव । उत्तरत, तमो- 
डुगरेणायतनेनान्वेति विद्धान् यत्तच्छान्तमजरमसरतमभये परं पराय- 
णं चेति तदसाधारणशान्तत्वादि्धमेम्यपदेशादिति व्याचख्यौ । 

सदप्यसङ्कतम् । हेतोरसीवत्वात् । तद्धमाधिकरणेनैव ग~ 
ता्थ॑तयाऽधिकरणवेयथ्यौपाताच्च । सूत्रे हेतुखरीरे प्रविष्टस्ेक्षति- 
कमेण दश्षतिविषयत्वेन पक्षतयाङ्गीकाराश्च । विरोषतस्तु प्रहस्त 
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दह्र उत्तरेभ्यः ॥ .१४ ॥ 

अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मि- 
सन्तराकारस्तस्मिन् यदन्तस्वदन्वेष्टव्यं तद्रा ब विनिद्वासितव्यमि- 
सादि श्रूयते । तत्र सशयः । कि ओीवोऽन्वेष्म्यो ब्रह्म देति । 

एव द्तोस्र इत्युपरम्यते ॥ १३॥ ॥ ४॥ 
दहर उख्रेभ्यः ॥ विप्ववाक््यमाहुः । # अथं यदिदिमिद्या- 

दि # 1! # भूयत इति # छान्दोग्ये दरमप्रपाठकारभ्मे भूयते ॥ 
संशयमाहुः ! # तत्ेत्यादि #। अत्र हि ब्रह्मपुरे शरीरे दहरपुण्डरीर्थः 
इदयकमलं वेशम । तस्वान्तदंहर!ख्य आक्षारः । तदन्तर्यद्तेते तद्- 
न्वेष्रव्यत्वेनोपदिष्टम 1 तव आक्ाशान्तः कि विद्यत इति प्रश्ने, या- 
वान् वेत्यादिना हादाकादास्य व्यापकत्वकथनपूर्वकः, तस्मिन् धा- 
खापृथिग्यादिसवैसमाधानं प्रव्युत्तरयति । तेषां च खेन रूपेण भर 
स्यक्षादिखिद्ध तया नान्वेषटव्यर्वं सिद्धयतीति कन शूपेणान्वेष्टव्यता, 
छस्ययिदन्यस्य देति । किञ्च । पुरप्रध्वंसे फिमिति शिष्यत इति 
भ्श्रान्तरे, नास्य जरथेतदिल्यादिना ब्रह्मपुरस्य नित्यतामुक्त्वा तस्मि- 
न कामानां समाधानं चोक्त्वा, एष आत्मेवल्यादिना अपहतपाष्मत्वा- 
दिगुणकमात्मानं प्रव्यु्रयति । तेन शारीररूपादनिख्याद् ब्रह्मपुराव्- 
न्यः सत्यग्रह्मपुररूपः पूर्वोक्तधावापृथिव्यादिरूपसवैकामाधार पष 
आत्मेलयारिनोक्त आत्मा सल्यत्रह्मपुरत्वेन सिद्धति । यदि च का- 
मवद्ात्मनोऽप्याघेयत्वसुच्यते, तद् पुराफाङ्का न पूयेते। अत आत्मन, 
धवातिशि्टब्ह्मपुरत्वमिति निश्चयः । एवं सति, ब्रह्मपुरमिद्यन्र यदि 
वष्ठौसमासस्तदास्यात्मनो जीवत्वम। यस्यात्मा शरीरमितिश्रुल्न्तरा- 
त । यदि समरनाथिकरणसमासस्तवा आत्मा ब्रह्मैव । अतोऽनिय- 
पुरनाशेऽतिरि्ो यो नित्यो दहराफादारूप आत्मा, स जीषो षा, 
ब्रह्य वेवयेव संशयाकारः पयेवस्यत्ति । न तु भूताकादाकोटेस्तत नि- 
वेशः ! उक्तरूपत्वस्य तजत्रामावादिति 1 अत्र दहरान्तर्घतिन उ्तरप्र- 
करणे चात्मनोभन्वेष्टभ्यत्वं भाव्यते । ततश्चान्वेष्टव्यः क इत्यपि सं- 
शयः । तदेतवुक्तम, # फ जीवोऽ्न्वे्टव्यो, ब्रह्म षेति । ननु तद्ि- 

५९ 
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जीवन्रह्मवादो निर्णीयते । श्रुयरथो हि निर्णेतव्यः । तद् थ- 
दस्मिनर षाक्ये परमाथतो जीव एव ब्रह्म चेच्छास्रं च तैव 
पमाप्ं चेद् व्यथमपिकरणारम्भः । हदपरेव च वाक्य, श्रया वक्त- 
ष्यं च भवेत् । तस्मादस्मिन्नधिकरणे युरूया सूर्वसङ्रवादादिनि- 
राकृतिः । कि तावत् प्राप्तम् । दहर आकाशो जीव इति । अ- 
आवान्तरप्रकरणद्रयम् । वल द्वितीये परजापतिप्रकरणे जीव एवा- 
ऽप्रताऽमयरूपः परतिभाति । स्पषा्थ च द्वितीयपरकरणम् । तस्मात् 

द्वाधिकरणे आक्ाशशब्दोदितस्य सवौधारत्वधरहत्ययोविंचारितत्धात् 
किमनेनाधिकरणेनेति शङ्कायां तत्मणयनप्रयोजनमाहुः । # जीवे- 
घ्यादि # उपाधिभेदाद भेदेऽपि वस्तुतश्चैतन्यमात्रत्वाज्ीवाभिन्नमेव 
ब्रह्मेति धादो जीवन्रह्मवादः । स सम्भवति, न वेति निर्णीयते । 
तथाचेतन्निणैयस्य पूवैमहृतत्वात् तद थमेतत््मरणयनमिलय्थः । नु 
फं तश्निणयेनेदयत आहुः । # श्वुत्यथं शत्यादि # । हि यतो हेतीः 
सन्देहनिरासायेव प्रदृतत्वाच्छररुत्यर्थो निर्णेतव्यः । तथाच तन्निण- 
यायेतश्निणेय इत्यथः । पतेन बुद्धिस्थस्य विचारा दुपोद्धातगभैः 
प्रसङ्गः सङ्कतिरिति बोधितम् । नन्वस्याधिकरणस्यैतदेव प्रयोजन- 
मिलयनत्र किं गमकमत आहुः । # तदिद्यादि # । # समाप्तमिति # 
प्यषसितम् । # ग्य्थमिति # सामान्ये न पुंसकम् । तथाच यदि 
तथा स्यात् तदोपाधिभेदस्येतरत्वाप्रयोजकत्वादाकाशतुल्यतासम्भ- 
धाद्, इतरपरामशसूत्रव्याहत्याऽ्धिकरणारम्भो भ्यथ पव स्यात् । 
एतस्यैव वाक्यस्य श्रुतिवाच्यत्वापातेन, नेति निपेधोऽपि न सम्भवेत्। 
तस्माद स्मिन्नधिकरणे जीवब्रहमक्यकृतसवैसङ्रवादस्य मायावादस्य 
च निराकृतिरेव मुख्या । अतोऽधिकरणसाथक्यानुपपत्तिरेव प्रण- 
यनप्रयोजनगमिकेलयथः। पव॑ संशयाकारादिकःं निखिल पूर्वपक्ष 
माहुः । # फि तावदिलयादि # । # उपपादयति # अत्रेत्यादि # 
अत्र दहरवोधके सहावाक्येऽवान्तरप्रकरणद्धयम् । एकं दहरविया- 
प, द्वितायमिन्द्रप्रजापतिसंवादरूपम् । उभयन्राप्यपहतपाप्मत्वा- 



१ अध्याये १ १६; । ६९९ 

प्रथपेऽपि जीव एव तादशधमेवान् भवितुम्ति । अथीनुगुण्यमपि 
घ्थाख्येयम् । अयमेव जीवो ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्मेति श्रुतेः । भ 
अयीत्राह्मणं चानुगुणं भविष्यति । तस्य पुरं शरीरम्। तत्र हृदय 
कमलं सक्ष्मम् । तत्राराश्रमात्रो जीव एवाकाशः । तात्स्थ्यात् त- 

` एूव्यपदेश इति । अन्धेष्टव्यस्तु तस्मिन् विधमानस्तन्महिमा । 
वाप्तनासूपेण सर्व तत्र तैत इति । 

दिगुणक अत्पिव प्रतिपाद्यः । तत्र द्वितीये प्रजापतिप्रकरणे चतुभिः 
पर्यायैजाग्रत्स्वभ्रसुपुत्मुक्तावस्थसेदेन जीवस्येव प्रतिपादनाज्ीष- 
पवाऽमृताऽभयरूपः भावितः प्रतिभाति । तच्च प्रकरणं स्पएटाथेम । 
य एषोऽक्षिणि पुरूषो ददयत शति द्र्टारमुपक्रम्य, पतं स्येव ते भू- 
योऽनुव्याख्यास्यामीति प्रतिपयोयं प्रतिक्षादरोनात् । पवमसन्दिग्ध- 
स्य तस्य पूवेप्रकरणऽयाख्यारूपताया ओचित्यात् । अतस्तदनुरोधेन 
पथमेऽपि जीव पवाऽपहतपाप्मत्वादिधमवान् भवितुमहेति । किञ्च । 
यदि कथिदथैः पीडयते, तदा प्रकरणान्तरं भिन्नं कर्ष्येत । अत- 
स्तद भावाया्थानुगुण्यमपि व्याख्येयम् । तश्चेवम् । अत्र इदयाकाशं 
प्रक्रम्य, तस्य ब्रह्मपुरत्वं चोक्त्वा, तत्र, एष आत्मा अपहतपाप्म 
सयद्कुल्येव निदि द्यते । तेनायमेवे जीवो ब्रह्मेति सिद्धति । भय- 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमय इति श्ुतेश्च । एवश्च मत्रेवीत्राह्मणमप्यनु- 
गुणं मविष्यति । त्रापि, न धा अरे पुत्राणां कामायल्याचुक्तानां 
जीवलिङ्कानां बाहुल्येन तस्यापि जीवपरत्वात् । नचैतन्मानरमेवायथो- 
बु गुण्यं, किन्त्वन्यद्पि । तदेष भाष्ये # तस्य पुरं शरीरमिलयादिना 
व्याख्यातम ।, # सुष्टममिति # दादाकाश्षरुपम् । तस्यान्ते सु- 
पिर सुष्ष्ममिति श्रुत्यन्तरात् । े त्रेयीब्राह्मणादतरैताघाग् विशेषः । 
तत भरोतव्यत्वादिकं जीवस्योच्यते । आत्मावारे ध्रोतव्य इति धाष- 
णात् । अन्न तु तस्मिन् यदृन्तस्तदन्वेटव्यमिष्याकाशान्तवतिंनोऽन्वे- 
एष्यत्वमुच्यत इति । तथा सल्यत्र तन्महिस्नोऽन्वे्टग्यत्वम् । तदा- 
ह # अन्वेष्टग्य इत्यादि # । महिम्नः स्वरूपमाह #* वासनेत्यादि # ¦ 
तथाच वासनारूपेण तत्र विद्यमानमग्रोक्तं सवमेव तन्महिमिष्य- 
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अन्ययोमयछ सर्वकयनं विरुदधमापयेत । भूतानि पहाभूता- 
नि। पुत्रादयो श । तं चेद् ब्रुयुरियादिना नियतामुपपाद्य एष 
आल्मेयादिना तस्येव ब्रह्मल्भुपदिशति । तच्छानं च प्रशंसति । 

यैः । वमेव तापनीयेऽप्युकतं, स्वं समयं सवं जीकाः सर्वमयास्त- 
थाप्यरफा इति । नन्कत्रेददा पव मदिमोच्यत शति कथं यमत 
आह # अन्यथेस्यारि # यदि जीवमहिम्नो वासनाङूपत्थं नोपगम्ये- 
त, तदा, यावानिलयादिनाऽ्तबेदिश्च स्वैनिङपणे प्रलक्षविस्डमाप- 
धेत । नच धासनारूपस्य सवेस्याङ्ीकारे यथा कथाञिद् धावापृथि- 
व्यादिवासनासम्भयेऽपि, सवं समाहितं सवणि च भूतानीति भूत- 
पदविरोधः श्यात् । न र्हिस्यात् सवौ भूतानीत्यादौ भूतपद्स्य जीव- 
विरिष्टदेहवाचकताया निश्चितत्वात् प्रृते च भूतपदश्य सर्वैपदेन 
विरेषणाह्टोके च तत्तज्जीवविशिष्टसवदेहविषयकानुमवस्य वक्तु- 
मशक्यतया तद्विषयवासनाया अराक्यवचनत्वादिति शङ्खम । 
विशेषणीभूतस्य सवेपद्स्य इ्तिसङ्कोचे भूतानीत्यनेन महाभूतानि 
पुत्रादयो घा ब्रधीतुं शक्यन्त इति तदभावात् । नन्वेतस्य जीववषा- 
कयतवाङ्गीकारे, तं चेद् व्रयुरास्मश्चेदिदं ब्रह्मपुर दत्यादिनोक्ता दहर 
नित्यता, तदन्तःखस्य ब्रह्मत्वोपदेशादिश्च विरद्धेतेति शङ्काथाम- 
परिमभ्रन्थं योजयन्ति \ # तं चेदित्यादि # । # तस्येव ब्रह्मस्वमुपदि- 
शातीति # जीवस्येव ब्रहमत्वसुपासूनाथंमुपादिदाति । य इष्ात्मानमनु- 
विच वञन्तीदयदेश्तारपयमाह । # तज्जानमित्याि # तथाल न 
विरोध इत्यथः । ननु भवत्वेवमन्यवाकयानां सङ्कविस्तथापि, इमाः 
भजा अहरहगंच्छन्त्य पतं ब्रह्मलोषटं न विन्दन्तीस्यादेभ्रन्थस्व सङ्क 
तिस्तु न मविभ्यति । जीवान्तराणां जीवान्तरे गमनाभावाव् \ अ्- 
रहर्गमनकथनेन ब्रह्मणो रोको ब्रह्मलोक इति षष्ठीसमासल्योपग- 
स्तुमदाकष्यतया सस्यलोकादेरविवक्षितत्वाद् ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः 
इति मयुरव्यसकादिवत् 
ह्मण पव तन्न विवक्षितत्वेन श्रह्मलोकपदासङ्तेश्चेतिचेत्, तद्नाह 
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सतरातमह्नानिनः कामसिद्धि चाह । य इहेयादिना । येऽपि च वि- 

रुद्धा धर्माः प्रतिभान्ति, अहरहरगमनादयस्तेऽपि स्वकल्पितजीवानां 
स्वप्रमायामनोरथादिषु तेषामेव गमनागमने प्रति । स्वातिरिक्तस्य 
ब्रह्मणोऽभावात् । 

एवं रोकाधारत्मपि । ब्रह्मचर्य तस्य साधनमिति । यो- 
गश्च, तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेतीति च । तस्माज्ीव एव दहर इयेवं 

#येऽदीत्यादि # ! # खकर्पितजीवानामिति # खाकश्षानकल्पितजी- 
वानाम । तादृशा जीवाः कुत्र सिद्धा इत्याशङ्ायामाह । # खप्रतया- 
दि#। # प्रतिकक्षणे । खश्रादिषु तेषां जीवानां सिडधत्वाद्रहवां श्यं 
तानेव लश्यीर्त्य प्रज सम् । श्रुत्यन्तरे, सता सौम्य तदा सम्पष्नो 
भषतीति सुषुप्तावेव सत्सम्पत्तेदष्टत्वात् । तठः पूव खप्रावस्यायां 
कदिपतजीववाइल्यात् । अतस्तेषामेव ते तज्ञोच्येतेऽ्तो म तद्विरोध 
इत्यथः । नन्वेवं कटपने क्छ वीजमत आह # सवातीव्यारि # । तत् 
स्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, स योह वै तत् परं ब्रह्म वेद् ब्रहैव भव- 
तीर्यादिशुल्यन्तरे तथेव सिद्चत्वादित्यथेः । नजु तथापि, य आत्मा 
स सेतुर्विध्रतिरेषां लोकानामसम्भेदायेति लोकाष्ठारत्वं यदुक्तं तस्य 
कथं सङ्तिरित्यत आह # पवमिव्यादि # यथा गन्तारोऽल्ञानकरि्षि- 
तास्तद्वष्टोका अपीदि ठतादशतदाधारत्वमपि नासङ्कतमित्यथैः | 
नन्वग्रे, तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्णाजुङिन्दन्तीत्यादिना यशादीः 
नां ब्रह्मचर्यत्वेन रुपेण ब्रह्मलोकप्रातिसाधनत्वमुकम । ततोभ्य या 
थता इद्यस्य नाश्य श्व्यादिना, तयोध्वमायन्नमूतत्वमेतीत्यन्तेन 
तत्र गमनस्योपायभूतो योगो गमनप्रकारश्चोक्तः । तत् स्व गन्तुः 
काटपनिकत्वे कथै सङ्च्छते। तश्राह । # ब्रह्मखयमित्यादि # । #त- 
स्येति # अश्चानकस्पितस्याविवुषः । कमेणामविद्दधिकारकत्वाद्- 
बिदस्वस्य चाल्ानिकत्वात् वादशयेव तत्स्याधनमुपायः प्रकारश्च ¦ 
न हि विनुषो ब्रह्मभूतस्य व्यापकस्य तत् सम्भवतीति ज्ीवभाबस्या- 

श्ानकल्पितत्वाङ्कीकारे सवेग्यापि सङ्तिः । सिखमाह । # तस्मा. 
दिलयादि * पू्वमाहइतादु्तरप्रकरणसख्वारस्यात् तथेस्यथेः । पवं पू्ष- 
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भाप, उच्यते । दष्टः परमात्मा, न जीवः । कुतः । उत्तरेभ्यः । 
उत्तर व्यमाणेभ्यो हेतुभ्यः । तेषामपि साध्यतादेवयुक्तम् । 
जीवो नाम भगवरदशो, न भगवानेवेखगरे वक्यते । अंशो नानाव्य- 
पदेशादिति । नापि ब्रह्म तावन्पात्रमिदमप्यग्रे वक्ष्यते । अधिकं तु 
भेदनिरदैशादिति । तस्मादिदं प्रकरणं न जीवव्रहमविधापरम् । 
किन्तु ब्रह्मपाक्यमेवेति ॥ १४॥ 

गतिशन्दाम्यां तथा हि दृष्टं रिङ्गञ्च ॥ ११५ ॥ 
उत्तरहेतूनां पध्ये दैवुद्रयमाह । गतिशब्दाभ्याम् । गतित्रद्य- 

लोकगमनम् । एवमेवेमाः सर्वाः प्रना अहरार्गच्छन्य एतं ब्रह्म- 
रोकं न बिन्दन्तीति । एष आत्मा अपहतपाप्मा सयङापः सय- 
सर्य इति केवलभगवद्राचकाः शब्दा ब्रह्मरोकशब्द श । ननूक्तं 
जीवस्येषेते शब्दा गतिश्च मनोरथादिकसरितानामिति । तभिरा- 
करणायाह । तथाहि । तथेव गतिरब्दौ भगवसेव युक्तो । अनृ- 
तेनापिधानं हि तेषां विशेषणम् । अद्नानावेष्टिवलमित्य्थः। न व- 

पक्षमुक्स्वा सिद्धान्तं व्याचक्षते # उच्यत इत्यादि #। # न जीव ह 
ति # वस्तुतो ब्रह्मामेदेऽप्यज्ञानकटिपतमिश्नभावो जीवो न । पता- 
हशस्य निवारणे अंशभूतस्य जीवस्य निवारणमनुक्तसिद्धम । अत 
उभयविधोऽपि जीवो नेव्यथैः। # उत्तरप्रेति # वाक्यशेषे । उभय- 
विधोऽपि जीवोऽत्र निराक्रियत इति योधयितुं जीवम्छरू पमाहुः # 
जीवो नामेत्यादि # । # नापीत्यादि च # पतेन सख्योपपाद्नीयस्य 
प्रकारस्याकाट्पनिकत्वं बोधितम् ॥९४॥ 

गतिशब्दाभ्यां तथा हि शं कङ्कश्च ।॥ सूत्रमवतारयन्ति # 
उत्तरेत्यादि #। व्याकुर्वन्ति # गतिरित्यारभ्य # युक्तावित्यन्तम् # 
गतेरक्ञानकरिपितजीवपरत्वं यदुक्तं तत् परिहरन्ति # अनरतेनेत्या- 
दि #विरोधश्वेखन्तम# । #तेषामिति # प्रजाराद्दोक्तानां जीवाना- 
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ज्ञानपरिकरिपतत्वम् । दृषटत्वाव । तयैव हि दश्यते । सर्वोऽप्याह, 
न किञिददिषमिति । नच गन्तुरभाव एव । शा्वेफस्यापततेः। 
न ह्वातमनाशः पुरुषार्थः । कर्मक्ेविरोधश्च । 

भ् । अयमर्थः । पृषैपक्षी हि जीवपरमात्मनोरक्ानकदिपितं भद पार- 
मार्थिकमभेदं च वदन्न्नानकायोन्तःकरणावच्छिन्नत्वाज्जीवसरूप- 
मश्ञानकरिपते मम्यते । अज्ञाननारेभ्वच्छेदकनाह्यात् तन्ना चा- 
जुजानाति । त्मनो व्यापकत्वाद् गमनागमने उपाधिनिष्ठे अङ्गी- 
कुरवस्ते जीवात्मन्यौ पचारिके मन्यते । तदिदमेतद्धाक्यपिचारे विस 
द्यते । अत्र हि प्रह्मलोकेऽरहगच्छतामपि ग्रह्मलोकाक्चाने हेतुभूतं 
विशोषणम्, अनृतेन प्रत्यूढा इति । तच्रानरतपदस्याज्ञानवाचकत्वाद्गी- 
करेऽपि प्रत्यूढ पदं पिदहितत्वमेव श्रते । अनरृतापिधाना इति वाक्या- 
म्तरस्वारस्यात् । न तु तत्कस्पितत्वम् । कापि तथा अद्शेनात् । 
अतस्तस्याक्षानावेटितत्वमर्थो, न त्वक्ञानकरि्पितस्वम् । तत्र हेतुद्ट- 
त्वम् । यतः सुष्वाएवुख्थितः सर्वाभ्पि, न फिञिषवेदिषमिति सुषु- 
पती स्वस्याक्ञानवेष्ितत्वमेवाहेति दयते । यदि हि गन्ता अन्ञान- 
करिपितः स्यात् तदा जागरणे अज्ञाननादो तस्यापि नाशात् स्मरणं 
मावकस्प्येत। अतो गन्तृत्वेन स्वाप्रिकादीनां कल्पनमसङ्गतमर । ना- 
प्यवच्छि्नस्य गन्तृत्वम् । प्रदेशानामचलत्वेनोपाधावेव तत्पय॑वसा- 
नात् । नचाराम्रमात्रत्वस्य बुद्धिगुणङृतत्वेनावास्तवत्वाद् वस्तुतो 
ब्रह्मरूपस्य जीवस्य व्यापकत्वेनोपचारिकमेव गमनमतो गन्तुरभाव 
पव वास्तव इति युक्तम् । तथा सति, अननुविद्य वजन्तील्यादिनाः 

, अज्ञानिनः फलाभावस्य शरुल्ेवोक्तत्वेन, क्षानिनश्चाज्ञाननाशाद् गमना- 
ऽभावस्य त्वया ग्युत्पादितत्वेन, अथ य इहात्मानमनुविद्य बज- 
जन्तीत्याचुक्तश्यं गन्तुरनङ्गीकारे दिविध गतिषोघकशाखवेफल्या- 
पत्तः । नचाराग्रमा्रत्वस्य चरमबृत्तवेव नाशात् नतः पू्धं 
मूलाज्ञानमात्रत्वेनाराग्रमात्रत्वसत्तैया गन्तुरपि सच्वान्न श- 
खवेफस्यमिति वाच्यम । तथा सत्यत्र गन्तृत्वेन विवक्षित- 
स्यात्मनश्चरमड़त्तौ नाशात् तस्या इन्तेर्हयत्वापत्तिः । नष्यात्मनाशः 
पुरुपाथं इति । किंञ्च । जीषस्य घस्तुतो ब्रह्मामेदेन गन्तुरमड्खी 
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लया अपहतपाप्मतवं च । तदरिरद्धधमणामनुभवात् । भगवति ठु 
इदानीमेष तेषामनुभवः । ध्यानादावुपरम्पेः । पृथिवीशरावबदेव 
जीवग्रह्मनिभागो, न चश्ानङ्तः । 

तथारि । अङ्गानं नाम चेतन्यान्तभूतं तच्छक्तिरूपमनादि, उत 
धहि भूतम । साडधवत् । न । बरहिभूते चेत् । साइूयनिराकरणेनै- 
यै निराकृतम् । अन्तःसिथतायाः शक्तिरूपायाः सरूपाविरोभि- 

कारे, आत्मानमनुविद्य बजन्तीत्युक्तस्वं क्षानक्रियायामात्मगन्त्रोः 
कमेक मावस्यापि विरोधः । कृतकायत्यूहस्य योगिन ध्वोपाथिभे- 
दैऽप्यात्ममेदस्पूतंरद शनात् । अत्रल्यकमंकवैभावस्य च भेद्मूल- 
ताया पकवचनवहषचनयोः प्रयोगदेषव स्फुटत्वादिति । पव- 
मनरतेन प्रत्युढा इ्यस्याह्ञानावेषटितत्वमाव्रषोधकत्वात् तस्य च सु- 
शुधिश्वाक्षिणा इशत्वयाज्ीवपरमात्मनोरशांशिभावेन मेदसिद्यै त- 
ञतेत्रह्यषिषयकत्वमेव युक्तमिति दृष्टत्वेन हेतुना साधितम् 1 अतः 
परे शाब्दस्य ब्रह्मपरत्वं इष्टत्वेन साधयन्ति * तथेत्यादि # अपहत. 
पाप्मत्वं च धमान्तराणामप्युपलक्षकम् । तेषां जीवपरतायामयु- 
ऋत्वे ब्रह्मपरतायां युक्तत्वे च दं प्रमाणत्वेन ददौयन्ति # तद्धिरुद- 
स्यादि #। तथाचोभयश्रापि दस्यैव साधकत्वात् तेऽपि शब्दा ब्रह्म 
चरा पव युक्ता इयथः । ब्रह्मलोकपदस्य ब्रह्मपरत्वं पवेपक्च्रन्थ एव 
साधितमतो नात्र शङ्ूंशः। जयु ब्रह्मवादेऽपि सवस्य ब्रह्मामक- 
स्वाजीवब्रह्मणोरेशांशिभावजनकस्य विभागस्याशानकृतत्वमेव वा- 
ख्यम् । क्रियया बिभागाङ्गीकारे ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्वापत्तेः । अतो 
घटङुठीप्रमातन्यायापाताव् कि तन्मतदूषणप्रयासेनेत्यत आहुः। # 
पथिवीत्यादि # 1 तथाच, बहु स्यामित्यादीच्छया तं इति बिभाग- 
वशयेवाविभागोऽपि पएृथिवीशरावदृष्टान्तादेव सिद्धयतीति न शोष 
हत्यथः। ननु विभागस्याज्ञानङृतत्वेऽप्येतनुल्यमित्याकाद्कायां तद् दू- 
धयितुमक्षानं विकल्पयन्ति # तथाहीत्यादि # द्वितीयपक्षदूषणं स्फु- 
टम । प्रथम दूषयन्ति + अन्तरिल्यादि # । अयमथः । यदि सा 
स्वरूपाषिरोधिनी तवा स्वरूपभूताञ्जीवान् न व्याप्नुयात् । अथ 
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कवा न सरूपिमेदकलम् । आश्रयनाशायङ्गात् । करपनाया- 

-आ्ापरामाणिकलयात् । बहिःस्थितस्थैब हि मेदकलतम् । कुठारादि- 

बत् । नापि वायुवत् । तच्छक्तितात् । किञ्च । कोऽयं ब्रह्मवादे 

देषो येन मिथ्यावादः परिकरप्यते । अङ्गानादिति चेत् । पीत- 

शङ्कपतिभानवद्ुक्तं मतकरणम् । बह्मविदुपासनयानुगमिष्यति । 

कर्करामक्षणेनेव पीतिमप्रतीतिः । 

सर्वहेन हि बेदन्थामेन भाविमिथ्यावादनिराकरणेनेदमधिकर- 

श ङूपविरोधिनी तद! जीवानिव परमात्मानमपिं भ्याप्य जीवमिवते 
कूयौत्। तथा सति तस्या आश्चयनाशपरसङ्काद् बरह्मदाक्तित्वमपि भज्ये- 
त। यदि च तस्याखिगुणात्मकत्वमुपगम्य श्ुसस्वेनेश्वरोपाधित्वं, 

पिश्रसस्वेन जीवोप्राधित्वमिदवं सख॑रपाविरोधविरोधविरेषा- 

कयां विभेदकत्वं कटप्येत तदा श्भुल्ादयनुक्त्वेन तस्याः कल्पनाया 

पवाप्रामाणिकत्वाद सङ्गतमेव विभेदकत्वम । यतो लोके शाखे च 

अहिःस्वितस्येव भद क्वं कुठारादिवत् । नु, नासिके निरभियेतां 
दोधूयति नमस्वतीव्यत्रान्तःखस्यापि वायो्भद कत्वं दएटमिति चेत् 

सलाह: । # नापीत्यादि # । तथाच वायोरन्तःस्यत्वेऽपि ब्रह्माण्डदा- 

क्तत्वाभावादेतस्वास्तु ब्रह्मदाक्तित्वादू द्टान्तवेषम्येणायं पक्षोऽप्य- 

बङ्गत इत्यः । पवं जीवन्रह्मभेदस्याक्षानिकःवं दूषयितुमश्षानं वि~“ 

हरप्य दूषितम् 1 अतः परं तन्मतस्य प्रल्यक्षश्वुतिविरुदढत्वाय कुष- 

[ान्तरमाहुः। # किञचेत्थादि # । बहु स्यामिति प्रत्यक्षशरुतिसिद्े 
ह्मवादे कोभ्यं प्दधेषो येन प्रपञ्चमिध्यावादः कट्प्यते । प्रयक्षा- 

दिना प्रपञ्च ब्रह्मत्वाक्षानादिति चेत् । तहिं #* पीतराङ्कत्याधुक्तरीत्या 
तत्सङ्गेन तारश्णाक्षाननिदृलतौ तदादरस्यापि निटृ्तेरपाय मतकर- 
घमित्य्थः । ननु मवत्वेवे, तथाप्येतस्य मतस्याधुनिकत्वादेतश्निरा- 
करणायाधिकरणप्रणयनकथनं त्वयुक्तमेवेत्थत आहः # सवकनेत्या- 
हि # । # निराकरणेनेति हेती ृ तीया । परहृत्यादिभ्य उपसंस्यान्- 

५१ 
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णमारव्यप् । तम्माज्जीवानमेवाह्वानदरनाद् बरह्मणः स्वद्गलद- 
नाद् गतिशब्दो व्रह्मयिषयावेव, न जीववरिपया । कि, लि 
च वैते । यथैवेह कर्मजितो रोकः क्षीयत एवमेबाभुत्र पुण्यजितो 
रोकः प्तीयत इति । न हि स्वाङ्गानं स्वस्य सम्भवति । हिताकर 
णपरसकति श्च । नच ज्ञानेन सामथ्यसुदरुद्भिति वाच्यम । विरेधि- 
लात्। न हि ज्ञाने जति कर््ैचमत्तीति मि्ववादिनोऽद्ी कवन, 

मनिःत्ार्तिक्रात् स्वरूपे वा । तथाच पुराणेषु भाविसूनाक्तिकथन- 

वदत भाविसिश्ववादनिराकरणेन हतुना वा ताज्नराकरणरूपं वा 
इद मधिकरणमतस्तथा कथनं नायुक्तमिलयथः । मिद्धमाहुः । # त- 
स्मादित्यादि # अन्न ददोनद्यं क्रमेण गतिक यस्तथाल्वसाधकं 

ज्यम् । पव दष्टं व्याङृत्य लद्धं व्याकुवन्ति। # कि, लि द्गमित्या- 

हि # । गतिशब्दयोत्ेह्यपरत्वे छिङ्कमपि वतत इत्यथः । पूरे गत- 
चिङ्कं भ्युत्पाद्यन्ति 1 # यथेत्यादि # । अचर हि वाक्यशे, तच्च 
दहात्मानमननुविद्य बजन्तीर्यात्माज्ञानं टोकक्षयहतुल्वनाच्यत । य- 

द्यास्मा ब्रह्माभिन्नः स्यात् तदा अपहतपाप्मादिगुणकन्वान् स्वस्य 

स्वाज्ञानं न सम्भवति । अत इद मल्ञानं जीवस्य ब्रह्मभिन्नत्वं वाधय- 
दरतेबरह्मविषयत्वे लिङ्कमिलयथः। किञ्च । यदि गन्तृणां मनोरथा- 

दिकद्पितत्वं स्यात् तदा अज्ञानिवरज्ञानिनामपि ते्ां मिथ्यात्वात् 

तेषु स्थलोककामचाररूपहितस्याप्यकग्णध्रसक्तिः। भत इदं हिन- 
क्रणमपि गतेः सत्यजीवकतकलत्वं बाध्रयद्रनेर्जविभिभ्नव्रह्मविषय- 

त्वे लिङ्गमिदयर्थः । नन्विदं हितक्ररणं न गतओंवसिन्नव्रह्मविपयत्वै 

लिङ्गम । क्ञानेनाज्ञाननाशात् कल्पितरूपनिवृत्त सामर्थ्योद्वोधन 
ब्रह्माभिन्नेऽपि तस्मिन् हितस्योपयोगादित्यत आदुः । # नेत्यादि # 
# विरोधित्वादिति # अनुक्द्ि व्रजन्तीति शुत्युक्तव्रज्नविरोधि- 
त्वात् । तदेव उ्युत्पाद् यन्ति # न दीर्यादि »# तथाचैवं कट्पनस्या- 
सङ्गतत्वद्धितकरणस्य जीवमिन्नव्रह्मविधयकगतिलिङ्कत्वम्रुण्णमि- 

छथः । पं गतर्हिद्धं व्याख्याय श्द॑स्य तथात्वे रिङ्खं श्युत्पाद्- 
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विरुदा च करना । अहं ब्रह्मास्मीति । अत एव सर्वभाव- 

श्रतेः । तज्छरानं च तप्य सार्वे लिन्रम् । तस्य हि स गुणो भग- 

दन्दवाच्यानामन्यतरः । स चेज्जीवे समायाति तत्कृपया तभ्येवा- 

स्यापि माहातमयं भवति । तम्माह्धद्गादपि गतिशब्दौ ब्रह्मविषयौ । 

चकारात्, तमेव विदिलाऽतिमृप्युमेति नान्यः पन्या विदयतेऽयना- 

येति श्रया ब्रह्मलेन ब्ञनं नास्रनो पक्षाय । ब्रह्मण एव तु हान- 

पात्मलेनापि । 

यन्ति # विसद्धेयादि # जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वकट्पनापि शुतिवि- 

द्धा । ब्रहदारण्यकं, तद्यो यो देवानां परल्वुद्धन तथर्घणां तथा 

मयुप्याणामित्यनकजी वायेपक्रम्य, तदिदमप्यतरिं य प्व वेदाहं ब्र- 

ह्यास्मीति स इधर सथ भवतीति ज्ञानानन्तरमेव श्तेः । यदि हि 

जीवस्य ब्रह्माद् एव स्थात् तदा ब्रह्मणः सवैमावस्य पूवेभुकत- 

त्वात् पुनस्लन्सजार्तयन ज्ञानेन पश्चज्ञीवानां सवभावं न वदेत् । 

प्रागुक्तेनैव चःरिताथ्यादति । नच पाञ्चाल्याद् प्रह्माऽहमिति ्षाना- 

्श्मदसिद्धिः। यतस्तञज्ञानं जीवस्य सकेकषत्वे लिङ्गम । यदि दहि 

सदो न स्यात् स्तस्य ब्रह्मात्मत्वं नाजुसन्दध्यादिति । तश्च ज्ञानं 

मनवत एव गुणो, भगरब्दवाच्यानामेदवथ।दीनामन्यतम इति पा- 

शास्यन्व्रादं गम्यते । स च तत्कृपया जवि समायाति । तदा भ- 

गयत इव जीवस्यापि माहात्म्यं भव्रति । यथा बामदेवादः । पवं 

परहनेऽपि सवयोककामचारसत्यसङ्कपादि रूपं माहात्म्यमपि मग 
वद् सैभ्वर पत्वाज्जीवमिन्नन्रहमज्ञान ।लङ्गम । तस्मादृप्यपदतपाप्मा- 

दिषः शाब्दो जीवभिन्नव्रह्मपर इति । पवं साधयित्वा निगमय- 

न्ति # तस्मादित्यादि # । सौनस्य चक्तारस्य प्रयाजनमादुः । * 

चच कागदि्यादि # 1 # ब्रह्मत्वेन ज्ञानं नात्मन मे(क्षायति #* । आ- 

तमनो बह्यत्वन कान न मोश्चायेनि योजना । भयमथस्त्क्त धुनिस्थात्, 

तमेवेति तत्पद सम्बन्या{वकाराद् गम्यते । पव, य पवं वेदा 

्रह्मस्मीति पुरपविधगह्य गोक्तं कान सवैमावमात्रफलकत्वात् पू- 

^दैकक्षेदति । वस्तुनुस्तु तवापि पू ब्रह्मणः सवेरूपत्वज्ञानानन्तर- 



&०४ सपकाये भरणुमाष्ये । 

तस्माद् दहरः परमासमा ॥ २१५ ॥ 

परव हानमिति न विरोधः । पवमहग्रहोपासनेऽपि बोध्यम् । सि- 
माहुः । # तस्मादिलयादि # पवं दृ्टरिङ्ाभ्यामुपषटग्धाद् गतिश- 
बरूपाद्धेतुद्धयात् तथेदथेः। 

शद्भूराचायदियस्तु गतेब्र्यपरत्वं, सता सौम्य तदा सम्पन्नो- 
भवतीति श्ुयन्तरे इष्टम । पतदेवाहरहत्रक्षरोकगमनं दं बरह्म- 
छोकपदस्य सामानाधिकरण्यवृसिपगिप्रहे छिङ्मिति व्याचष्षुः। 

रामानुजाचायौस्तु,पवमेव खर् सौम्येमाः सवौः प्रजाः सति 

सम्प न विवुः सति सम्पद्यामह इति, सत आगम्य न विवुः सत 
सआगच्छाम इति च गतेत्रह्यपरत्वे ष्टम । पप्र ब्रह्मलोकसश्राडिति 

होवाचेति ब्रह्मरोकदादस्य ब्रह्मपरत्वे इष्टम । दहराकाशं प्ररस्य 

सर्वेषां सेत्रक्षानं प्रखयफाल श्व सुषुिकाले भयमाणं गमनमव- 

ध्यानं तस्य द्रस्य ब्रह्मपरस्वे पयां लिद्कम् । तथा ब्रह्मरोकदाददश्च 

समानाधिकरणवृच्याभ्स्मिन् द्टराकाशे प्रयुज्यमान्मेऽ्स्य ब्रह्मपर 

त्वे प्यात्तं छिङ्म । निषाद्पतिन्यायाञ्च षष्ठीसमासात् समाना- 

पिकरणसमासो न्याय्यः । अथवा, अहरहर्गच्छन्त्य इति न सुषु- 

िविषयम् । किन्त्वन्तरात्मत्वेन वतेमानस्य दहराकाशस्य परम- 

पुरुषाथमूतस्योपयुपरि गच्छन्त्यः सवेस्मिन् काले वतेमानास्तम- 
आानन्यस्तं न विन्दन्ति न रभन्ते यथा हिरण्यनिधिं निदितं तद्- 

डानाना इति । पषा अजानतीनां भ्रजानां सवेदा गतिरस्य दहरा- 
काशस्य ब्रह्मतां गमयतिं । परस्य ब्रह्मणोऽन्तरात्मतयाऽवख्ितस्य 

सखस्मिन् वतैमानभिः प्रजाभिरवदनमन्तयोमिग्राह्मणे इष्टम । य 
आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो ऽन्तरो यमात्मा न वेद् यस्यार्मा शरीरं य 
आर्मानमन्तसे यमथतीदयेवे गतेग्रह्मपरत्वे दष्टं लिङ्च द्विधा 
व्याचक्रुः । ध 

मध्वाचाययांस्तु, उश्तरेभ्य त्यस्य, पष आत्माप्पहतपाप्मा 

सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य इत्युत्तरप्रकरणस्थां शवति हेषुबो- 

धकत्वेनोपन्यस्य, गतिशष्दसूे दहरप्रकरणखयोगेतिशब्दयोरभ्रि- 

मसूत्रश्धरत्यादेश्च पृथग्धेतुत्वमाहः । 
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धृतेश्च महिम्नोऽस्पास्मिन्नुपरब्धैः ॥ १६ ॥ 
अपरं हेतुमाह । धृतेः । अथ य आत्मा स सेतुर्विधूतिरेषां 

लोकानामसम्भेदायेति । 

तच्र पूर्वप्रकरणस्यदेतननारत्य वादकवलितानां हेतूनां पूर्वं 
किमथमादरसेदैहरम्य परमात्मत्वसिदडो च किमर्थं सूत्रान्तरप्रण- 
यनं, तेषां निर्विवादत्व वा, इतरपरामशादिसूक्णां किमर्थमारम्भ- 
इति चिन्तयम् । 

यदपि जयतीर्थः । यो वेद् निहितं गुहाया, सस्यान्ते सुषि 
सूश्मं, इयेष आत्मेति श्ुतिभित्रंह्याकादाजीषेषु साधारणस्य हदय- 
पद्मखयत्वलिङ्स्य भगवति समन्वयगप्रतिपादनादस्ति शाखादिस- 
ङ्तिरित्याद । 

तत्रापि सृत्रकूता दहरपदोश्वारणादहरत्वेन पक्षत्वं बोध्य- 
ते। न तु हत्पश्मस्यत्वेनेति तस्य विचारावषयत्यमेव चिन्त्यम् । 
कथित् तद्धिषयत्वापादनेपपि तस्य जीचाकादासाधारण्यस्यापरि- 
हारादधिकरणषेयय्यस्यापि प्रसक्तिरित्यवधयम् । 

पवं रामानुजाचायेमतमपि विभ्रयवाकयगतस्य दष्टस्य लि- 
ङस्य सिद्धान्तोक्तरीत्या प्राप्स्याविचारेणान्यत्रिकस्य तस्य प्रहणा- 
शिन्त्यम् ! 

पवं शाङ्कररेऽपि बोध्यम । 
किओ, परमतः सेतृन्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशोभय इतिवद्, 

दहरो गतिक्राददधृतिमदहिमप्रसिद्धिभ्य इत्येव वक्तुं शक्यत्वेऽपि यदु- 
सरेभ$्य॒हइत्यु्तरवाक्यगतत्वेनेवोद्धेखः सूत्ररृता कृतो, नै खेन 
श्पेणातो श्षायैते, पते हेतवः साध्यत्वेनेव सुत्रकारस्याभिमता 
इति । यदि हेतूनां सिद्धत्वं स्यात् तदा स्देनैव शब्देन षदेत् । 
गव्यादिसुत्राणि च न प्रणयेत् ।"अतस्तेषां स्वतन्त्रतया व्यास्यानम- 
पि चिन्त्यम् ॥ १५॥ 

धृतेश्च महिम्नोऽस्याऽस्मिन्नुपलब्धेः॥ सूत्रमवतारयन्ति । # 
अपरमिति # । उ्लरेभ्य इत्यनेन हेतुबाहुटपस्य प्रतिल्ञातत्वात् तसपू- 
रणाथेमन्यं हेतुमादेद्थैः । विषयवाक्ये विधृतिराब्दः, क्तिच्क्तौ च 
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न हि प्षलोकविधारकतं ब्रह्मणोऽन्यस्य सम्भव- 
ति । चकारात् सेतुतमपि । तदन्वेष्व्यं तिनिश्ासितन्य- 
मिति लोकविधारणस्य माहात्म्यरूपत्वात् तस्येव कर्म्॑मियाई । 
मरिश्न इति । महिमेष पुरुषस्य, न तु वासनारूपेण त्मन् वि- 
धमानतम् । ससारिषभ॑लेनामाहत्म्यसूपत्वात् । नच विरुद्रमुभ- 
यत्रैकस्य ददनमिति वाच्यम् । अस्याऽस्मिन्नुपलम्पेः । अध्य ए- 
ताहशाविरुदधप्पाश्रयमाहात्म्यस्यासिमन् भगवयेवोपरब्धेः। ज्याया- 
नाकाडाद्, यावान् वा अयमाकाशः, अणुः स्थूट इति । योदा- 

सं्ञायामियतदिहितकत्रैथैकक्तिजन्तः। तथाच विधारक इयथः ¦ 
तदत्र विधारकत्वं सूत्रे धृतिपदेनोच्यन दत्यादायेन हेतुं व्याकुवै- 
न्ति। # न हीव्यादि # । # सेतुत्वमिति # खयं साधनीभूय निः- 
साधनपारपरापकत्वम । श्तौ त्वसम्मेदपदमसाङ्यैषोधकम् । अ- 
त्रिमं व्याकुवैन्ति # तदित्यादि # । उक्तश्रुतिनिरूपिनमन्वषणादिके- 
मत्वम् । तस्य # विधारणस्येद्यार्हीयिन हेत्वन्तरमारेलयर्थः। # महिमे- 
ल्यादि # पुरुषसुक्ते, एतावानस्येति मन्त्रे महिम्नो ब्रह्मरयायस्त्वग- 
मकत्वं श्वयवोकमतोऽस्मान्महिम्नोऽपि तथेलय्थः । पवश्च लोक- 
धारणस्य सवेन रूपेण मदहिमत्वेन रूपेण चेति देधा हेतुत्वमिल्यारा- 
यः । लोकविधारणस्य कथं महिमरूपने्यतस्तद् व्युत्पादयन्ति # 
नचेत्यादि # । पकस्य धावाप्रथिम्यादेरुभयन्र # अन्तवेहिश्च दशनं 
विरुद्धमिति न वाच्यमिलयथः । ज्यायानियत्राकारादापिक्यस्य, 
यावानिष्यत्र तत्तोल्यस्य, अणोरणीयान् महतो महीयानिलक्राणुः 
स्थुल इति प्रत्यक्षश्ुती, श्रीयदोदादिभिश्वैकस्यैव प्रपञ्चस्य बहि. 
श्च मुखान्तश्चोपटन्धेर्विरश्द्धधमौधारत्वस्य स्फुरत्वान्मदिमरूपत्व- 
मिय; । नच तन्मायया प्रद्थितमिति वाचम् ।' कि खप्र एत- 
दुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः । अथो अमुष्यैव 
ममामकस्य यः कञचनीत्पत्तिक आत्मयोगः॥ अथो यथावन्न वि- 
तक्षीगोचरं चतोमनःप्राणवचोभिरञ्जसा । यदायं यन यतः प्रवी- 
यते सुवुविंभाभ्यं भ्रणताऽस्मि तत्पदम् ' इति मायादिपक्षनिराकर- 
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दयश्च बहिःम्थितमपि जगदन्तः प्रपश्यन्ति । न सतारो जीवो 

भवितुमर्ईति । तप्माद् ब्रह्मेव दहरः ॥ १९ ॥ 

प्रसिद्देश्च ॥ १७ ॥ 

आकाशशब्दवाच्यतरपरसिद्धिः । अपहतपाप्मलादिभसिद्धिः। 

रि बहना प्रकरणोक्तसर्वधर्मपरसिद्धिमगवयसेव, न जीवे पम्भवय- 

तोऽपि भगवानेव दहरः । चकाराद्विधियुखेनाधिकरणसमाप्निः 

सूचिता ॥ १७ ॥ 
अन्यनिपेधमुखेन पुन्विचारयति ॥ 

दतरपरामशेत् स इति चेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥ 

ननु ब्रहमतादशं, जीवो नेतादृशच इति न कचित् सिद्धमसि । 
श्रुयेकममधिगम्यतादृभयस्तरूपस्य ब्रह्मवादे । अतो यथा सवत्र 

 कययवतवप्यययनय पवयनयदक 

णपूयैकं भगवद्योगद शैनकारणतास्थापनादिति । तदेतन्निगमयन्ति। 
# नलत्वित्यादि # ॥ १६॥ 

प्रसिद्धे ॥ # प्रकरणोक्तस्ध्प्रसिचिरिति #। अर्च हयै 
ष्यश्चाणवो ब्रह्मलोके श्त्यारिनोक्ता । पेरसरःसोमसवनाश्वत्थाऽप- 
राजिनाख्यब्रह्मपुरप्रभतिसवधमप्रसिद्धिः । पतवुषशहणं च ˆ अरना- 
माऽमृताभ्भोधिण्यनामाऽश्रतसरागर' इति वाराहे चातुमास्यमाहात्म्ये । 
तदुभयान्तःखश्रीमागाख्यनिलयमगवछ्ोकग्रसिद्धिः । पुराणान्तरेच्नये- 
घां च धमौणां भगवद्ीयत्वग्रसिदिश्चेति ज्ञेयम् ॥ १७ ॥ 

इतरपगामशौत् स॒ इति चेन्नासम्भवात् ॥ अत्र चतुःसूच्या 
भूनाऽऽकाशवारणं, ततोऽत्रिमचतुःसूत्रया जीववारणामिति रामानु- 
जाचायौ मेनिरे । प्रकृते त्वादित एव जीवच्रह्मवादो निवारित इत्य 
स्याश्चतुःसूत्रयाः कि प्रयोजनमत आङः । # अन्यनिषेधेत्यादि # । तं- 
थाच तच्र दहरस्य जीषव्यतिरिक्त परमात्मत्वं स्यापितम । अत्र त्वि- 

` तरस्य दहरत्वं दूषयतीति नानथैक्यमिव्यथेः । आदाङ्कंशमवतार- 
यन्ति। # नन्विलयादि # जीवासाधारणधमाणां प्रद्शना्य पराम- 
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बरह्मणोऽसाधारणधर्मद दनात् तत्तत्पकरणं ब्रह्मण इति निश्चीय- 
ते । (एवमिहापि जीचस्यासाधारणधरमद्नाजीवभकरणमिति 
कुतो न निश्चीयते । निश्चिते तु तस्मिननाकाशतुस्यत्रादयो धर्मा 
जीवस्येव भविष्यन्ति, नान्यस्ययमिपरायेणाह । इतरपरामर्ाव 
सः । इतरो जीवस्तस्य परामदीः । उपक्रमोपसंहारमध्यपरामरीः स- 
न्दिग्धे निर्णयः । वत्रात्मविदः सर्वान् कामानुक्ला मध्ये, अथ य 
एष सम्भसादोऽस्माच्छरीरात समुत्थाय परं अ्योतिरुपपम्पद्य 
सेन रूपेणाभिनिष्पद्रते एष आ्मेति होवाचेतदमृतमभयमियादि 
मध्ये । अग्रे, य आत्मा सर सेतुरिति । 

तत्र सम्पसादः सुपुपिः । जीवावस्था । तत्र परसम्बन्धनि- 
मित्तेन स्वेनैव रूपेणाभिनिष्पत्तिवचनाज्तीव एवैता इति गम्य- 
ते । न क्त्र परमात्मनोऽयं धम; सम्भवति । अतः स्वमेव प्रकरणं 

दामुदाहरन्ति 1 # तश्रात्मविद् इत्यादि # 1 # अभयमित्यादीति # 
उक्त्डोति शषः। # सेतुरिति #। वक्तीति हेषः। उपक्रमे, स यदि- 
स्यादिकथनेन स्फुटत्वान्मध्यस्य जी वपरत्वं श्याकुवेन्ति #तत्रे्यादि 
अत्र पध्ये तचथापि हिरण्यनिधिमित्यनात्मषिदो ब्रह्मसमीपगमने- 
पि ब्रह्मापि प्रतिषाच आत्मनो हदि खिति यत् प्रतिपादयति तद् 
ब्रह्मविदः प्ररसाथम् । ततोऽथ य पष सम्प्रसा इस्यादिना तस्येषा- 
त्मनो मध्ये ब्रह्मत्वं प्रतिपा्याप्रे समा्तो, अथ य धत्यादिना सेतुत्व- 
आत्मनो षक्ति । तन्न मध्ये उक्तस्य सम्प्रसादस्य ओ वावस्याचिरोषत्वं 
बृहदारण्यके, अस्मिन् सम्प्रसादे रत्धा चरित्येत्यत्र सिम् । अत्र 
ख तस्यामवश्यायां परसम्बन्धेनास्य खरूपामिनिष्पसिवचनं जीवा- 
ऽसाधारणं लिङ्गम । तेनोपक्रमगतमात्मवेकृत्वमपि खवेशृत्वङूपं 
जीवस्यैव धमे इति गम्यते । अक्षानस्य जीवधमेत्वं तु स्फुटमेष । म- 
ध्यवरतिस्वं च सेतुत्वम । तेन तथात्वं तस्यापि । तथाचात्र प्राप्यत्वा- 
दिना ब्रह्मणः प्रतिपादनेऽपि, न तस्व प्रकराणत्वम् । अतो जीव पव 
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जीवपरं भविष्यतीति स्र एव जीव एव भकरणार्थं इति चेत् । न । 

जीवस्ताददो न भवति। विरुद्धर्मतेनेव सर्वत्र तज्निश्चयात्। उभ- 

योरेकरूपतवे ह्ुभयत्वमेव न स्यात् । ऋतं पिबन्ताषियादिवाक्य- 

विसेधश्च । अतो न जीवस्तादश्च इयमिपरायेणाह । असम्भवात् । 

न हि जीवे जगदाधारत्वादिकं सम्भवति । नदि परामर्मात्रेण 

सर्देदान्तविरुद्धं कल्पयितुं शक्यते । परापरीस्यान्यायैत्वमुत्तरत् 

बक्ष्यति । तस्पाद् दहरो जीवो न भव्रितुमहेति । वाक्यार्थो यथो- 

पपद्यते, तथोत्तरत्र वक्ष्यते । ब्रह्म तेकमेव, नोभयमिति नि- 

श्यः ॥ ९८ ॥ 

उत्तराच्चेदात्रिभूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

उत्तराव भरकरणाव पाजापयात् । तत्र हिं दिव्ये चक्षुषि 

मनोरूपे मरतीयमानो जीव एवाऽमृताऽभयरूपो निरूपितः । 

व्रकरणाद्च शस्यथैः । प्वमितरपरामन्न व्याख्याय तस्यासाधक््वं 

स्फुररीकु्व॑न्ति # नेत्यादि # । # तादश इति # प्रकरणाथः। # त- 

निश्चयादिति # जीवत्वनिश्चयात् । तथाच स्याज्जीवः प्रकरणी ॥ 

यष ्रह्मविरुद्धमत्वं जीवस्य सवेश्र नोच्यैत । उच्यते तु तदतो 

नाज्र जीवः शक्यवचन इत्यथैः । ननु पूवेमुक्तं यज्ञीवाश्नातिरिकत त्र- 

ह्येति, विरुडधधर्माणां त्वध्यास इति । अतस्तदङ्गीकारे फो दोषं 

पयत आहु; । # उभयोरि्यादि # । असम्भवं ग्याकूवेते # नहि 

जीव इत्यादि # हृदयान्तवैर्तिनि जीवे अलिलजगद्ाधारत्वस्यास- 
स्भवादिल्यथैः । गविशब्दयोशप्रपादनसपिक्षत्वात्तवु भयमत् नोक्तम् । 

तर्हि परामर्॑स्य का गतिरित्यत आङः । # न हि परामरत्यादि #। 

# नोभयमिति # नावस्यामेदभिन्नमः । स्फुटमन्यत् ॥ १८ ॥ 

उलराश्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ तस्य प्रकरणस्य जीवपरत्वं 

¡ व्युत्पादयति । # तत्रेत्यादि # । # दिये चश्चुषि मनोरूपे इति # 

मनोऽस्य दैवं चश्चुरिति प्रजापतिना वक्ष्यमाणत्वाद्, य पपोऽक्िणि 

५२ 
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तस्थेवोदशराे जाग्रत्ाक्षिलं, तदनु खप्रसाक्षिलं, तदनु युपि 
पिं निरूप्य सवत्र तस्याऽमृतर्पत्वमेव निरुप्यावस्यानाम- 
तास्िकत्वमुक बा समाध्यवस्थायां मनसि तमव जीवं तादशं भ- 
तिपादयति । अतो जीवोऽपि वस्तुतस्ताटश एप्रेति प्रकृतेऽपि 

` प्रामशात् स एषेति चेत् । एवमाशङ्कय परिहरति तुषब्देन । 
तायमर्थो दृष्यते, किन्तु किशिदन्यदस्तीति न नकारमयोग्ः \ 

पुरुषो द्यत शत्यत्रोपदि दयमाने तस्मिन् । नन्वग्रे, योभ्यं भगवो- 
ऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादौ कतम पष इति प्रश्न, पप उ प्रषु 

स्वप्वभ्सरेषु परिख्यायत इति प्रत्युत्तरात् अनिविप्वपुस्प पचाव 
प्रतीयत इति कथमस्य मनसि प्रतीयमानजीवरु पत्वामिल्यत आह ! 
# तस्येत्यादि # । यदि हि प्रतिविस्बात्मवात्नापदेद्यः स्यात् तदा, उ- 
दश्षराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न चिजानीयस्तन्म प्रत्ूतमिखयनन् 
यत्सम्बन्धिप्रतिविस्वे अक्षातं तस्यात्मत्वं श्राधिनम् । ततस्ताभ्यामु- 
दृ्ारावेऽवेक्षणेन शरीरस्यात्मत्वे खक्ञानविषये बाधिते ततोभ्पि नि. 
वायं जाग्रच्साक्षिणं मनस्य्हवित्या प्रतीयमानं योर्धायतुं साध्वल- 
ङती सुचसनौ पएरिष्छृती भूत्वोदशरावेभ्यक्षथामित्यादिना, पष 
आस्मेनि वाक्येन द्र्त्मा बोधितः । ततस्तावता तरेक्षाने देहात्म 
कछ्षानवता पराभवे तेषामसुरत्वं चाक्त्वा तत इन्द्रस्य पुनः प्रलयाग- 
सने तं प्रति जीवस्व स्वप्रसाक्षित्वे पुनः सुषृपिसाक्षित्वादिकं प्र 
तिपद््यति । अतोऽत्र जीव पवोपदे वयां, न प्रातिविम्बा, नापि 
कारीरमिव्यथैः । तन सिद्धमाह # अत इत्यादि # } # ताददा इति 
अमृताऽमयादिरूपत्वाद पहतपाप्मादिरूपल्याश्च वस्तुना चरह्मात्मक 
पवोत्तरग्रकरण सिद्ध इति पूवत्नापि स एव ग्राह्य इत्यथः । पर- 
हारं उयायुः वते # पवमिल्यादि # । नु प्रकरणस्य जीव्रपरस्व निगा- 
कार्ये अत्र तकारः कुतो नोक्त इत्यत आहुः । # नायमथ इत्यादि # 
% फिञ्चिदिति # तत्त कारणम् । तरिं फथं परिहार इयत आदुः । 
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तदाद । अविभूत्द्पः । स्वप्ययतम्पत्योभेगवदाविभोबो 

जः भति । नरिसेपातकष्य सृतिहाविमोवषत् । ब्रह्मण उप- 

देश रमये मावदातिर्मावित् । सर्वत्र सात्मानं पयजिनदरेऽपि तथै 

घोपदिश्वान् प्रजापतिः । अन्यथा प्रतिविम्बादातमृताऽभयत्रचन 

मिभ्या स्यात् । इन्दर लारिमत्रामात्रात् प्रजपयतजिधाने ति" 

परीतं पयति । अनम्नविन्ाजदीपपरिदारायान्यथोपदेशः । खः 

[1 

# तदाहेति # तस्माद्धेतोः कारणभूतं प्रकारमहिवयथः) # आचि- 
भूतख्वरूप इति # प्रजापतिवाक्ये परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन र- 
पेमाभिनिष्पद्यत इति श्रावणात् । भआविभूतं प्रकदीभूतं ब्रह्मस्य- 

रूपं यस्मिन् स तयद्यथः । आविभाव एव कथमित्यत आहु; । # 

सखाप्ययेल्याहि # अनुगमाधिक्ररणे, मय्येव सकं जातमिलादिवा- 

कयायुरोधावुत्तमधविकारिणामुपदेशमावनादिभ्वपिं जीवे प्रह्मस- 
स्पत्तिमैचदीत्युपपादिनम । अतोऽजापि प्रजापतिजीवे ब्रह्माविभा- 

चाज्ये अश्रनाऽभमयरपस्याद्यपदिश्यते । न तु जीयो वस्तुतस्तथ- 

यश्वः । नन्परवभ्थे। कवन फ्रि गमकमत आहुः । # अन्यथेदयादि # । 

# प्रतिविम्बादाविलयतादिपदेन शरीरसंन्रहः। तथाच यदि पुरःस्पफू- 

सिकमाद्वियते, तदा बाध्रताथत्वप्रसङ्कः। यदि चतं त्वव तं त्या 

दिवाक्यानुरोघात् प्राकरणकमाद्रियते, तदा तु प्रजापतिना खा- 

भिसंहितस्य परमात्मन पवानुग्यास्येयत्यक्रथनादिन्द्रस्य तद् बोधेन 

त्र जीवोक्तिभ्ते तन्निब्रस्यय्रं तस्य परं ज्यातःलम्बन्धेन स्वर्पा- 

भिनिष्पत्तिवचनान्न तस्य तथात्वं स्वाभाविकमपि तु ब्रह्मस्वरूपा- 

वि्मावकृतमेवेति त्तद नुरायेन पूवै्रकरणऽपहतपाप्मत्यादिगुणकत्वं 

प्रकरणित्वं च जाते वक्तु शक्यम् । प्रजापतिवाक्यर्धपि जीवस्व 
प्रकरणित्वेनासिद्धत्वादिव्य्थः । नन्वेवं सर्तीन्द्रस्य कुतः मन्देदस- 
भमव इत्यत आहः! # इन्द्रे त्विव्यादि # । # प्रजापत्यसक्निधाने 

ति # अन्यथ। तद्रानीमव वयुत्तिष्ठिदनापत्वं का व्रज्ञापती निधि- 
[यात् । # तावन्मा्रदोषपग्हारायेति # स्वासन्निधाने विपरीत- 
-दैनपरिहाराय । # अन्यथोपदेरा इति # देदादिविखक्चषणवयापदे- 
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प्रादिषु तथा प्रकृतेऽपि । स्वग्रावस्थायां भगवदाविर्मावात् तथा 
वघनम् । तस्मादुभयमपि मगवत्पमकरणमेवं । एवमन्यत्रापि 
भगवदावेशङ्ृता भगवद्र्मामिखापा प्राह्माः । तस्मादृहरः पर- 
मालवे ॥ १९॥ 

अन्यायश्च परामशः ॥ २० ॥ 
परामशोस्य भयोजनमाह । अन्य एवार्थः पयोजनं यस्य । 

तस्माद् यमहरहव एवंबित् स्वग लोकमेति । स्स्ेवं ङ्गानि हि 
ब्रहमयुखं फं ब्रहमज्ानपिक्नायायुपयुज्येत । भगवतश्च तदापिर्मा- 

शः। # तथा वचनमिति # स्वरूपामिनिष्पत्तिवचनम् । शष 
स्फुटम् ॥ १९॥ 

अन्यायश्च परामशः ॥ सूष्रमवतारयन्ति # परामश्चस्येलया- 
दि #। सोभ्थेः को वेव्यपेक्षायामाहुः। # तस्मादिशयादि # परथमे भ- 
करणे, तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सलयमिति, तानि ह बा एतानि 
त्रीण्यक्षराणि स ति यमिति। तचत् सत् तदखरतमथ यत् ति तन्मत 
मथ यदू यं तेनोभे यच्छति । यद्नेनोभे यच्छति तस्माधमरहरहवौ 
वंवित् खगे लोकमेतीति वाक्ये खस्य भगवदधिष्यके अग्रुतमत्येय- 
मयितृत्वज्ञाने सति ब्रह्मसुखं फलमुक्तम। अतस्तत्साधनभूतव्रह्मकञाना- 
ऽपेक्षायामसतभूतजीवज्ञानमुपयुज्येत । युक्त चेतत् । न हि यन्त्य- 
श्नं विना तच्यमयितृत्वं ज्ञातु शाक्यते । अतो मलयस्य प्रसिदत्वादमू- 
तक्षापनाथे जीवपरामशे इत्यथः । किञ्च । इतः पूर्वमथ य एप स- 
म्परसाद इत्यादिना स्वरूपाभिनिष्पत्तिकथनात् तदा ज्ञानदशायां भ- 
गवदाविभोवो क्षापितः। सोभ्यमेतत्सूतरथस्य चकारस्याथः ! तेन सू- 
ऽन्या इत्यस्य, स्वरूपयोग्यतासिद्धयथैः, सम्पत्तौ मगवद्विशाक- 
थनाथेश्चेत्यथः सिद्धयति । तथाच फला स्वरूपयोग्यतासहकारि- 
सम्पत्योबों धनाय जीवपरामश इत्यथः । अन्यैस्तु, यदस्योपसत्तग्यै 
परं ज्योतिस्तद् अपहतपाप्मत्वादिगुणविशिष्टतयोपास्यमियेतदं 
जीवपरामशो इति नानाव्यास्यानाद्यमेव सूत्रा इति कथं निधेय- 
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कौ भवतीति चकारार्थः । सम्पत्तौ भगवदविक्षकथनार्थं व्ष्यति 

च, स्वाप्ययसम्प्योरन्यतरपेक्षमाविष्कृतं हीति चतुर्थं । तस्मान 

परामर्गोनान्यथा कल्पनम् ॥ २० ॥ 

अत्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥ 
ननु न बयं जीत्रे उपपत्तिरस्तीति जीवभकरणं कल्पयामः । 

किन्तु ब्रह्मणि नायम उपपययते । असपश्रतेः । अस्पे हि पुण्ड- 

रीकरे कथं मगवदवस्थानम् । व्यापकसश्रवणात् । यावान् वाय- 

माकाश इति । तस्माद् बिगोधपरिहाराय जीव एवाराग्रमात्रस्तथा 

भवस्िति करप्यत इति चेत्ति भवान् सम्यमिचारकोऽस्मदीय 

एव । परं तत्समाधानं पूर्वमेवोक्तं, निचाय्यतदेवं व्योमवचेय- 
ज । तन्न प्रप्पर्तन्यम् । विरोधस्तु सवभवनकमर्थे ब्रह्मणि नाशङ्- 
नीयः । तथा पुरुषश्रीरञ । 

पुरुपतरे च मां धीराः सांख्ययोगविकशारदाः । 
आदिस्तरां प्रपयन्ति स्वैशक्तयुपश्हितम् ॥ 
इति भगवद्राक्यात् । तस्पाद् भगवानेव दहर इति सि- 

द्म ॥२५॥ 

अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 

मिलत आहुः । # वक्ष्यतीव्याद # तथाचेतत्सूत्रस्वारस्यादयमेषार्थ 
ध््यथैः ॥ २० ॥ 

अदपश्रुतेरितिचेत तवुक्तम ॥ # तथा पुरुषद्ारीरं चेति # । 
विजिघत्सोभपपास इत्यादिभिधरभः सूचितं पुसषरारीरं च विरुखमि- 
ति नारङ्कनीयमित्यथैः । स्फुटमन्यत्। अत्र च, यावान् वेति वाक्येन 

वतिकतृत्वं हादौकारोऽतिष्याप्तमादाङय तज्िवारितमिति बदधि- 
नात्मिकेवाधिकरणसङ्कतिः ॥ २१॥ ॥ ५ ॥ 

अनुरृतेस्तस्य च ॥ उपोद्धातरूपामधिकरणसङ्तिं बोधयि- 
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दहरविरुदधं वक्यमारङ्ध परिहरति । न तेत्र र्यो भाति) न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽथमभिः । तमेव भान्तमनु- 
भाति सर्व तस्य भाता सवैमिदं विभातीति कवह्थामन्यत्र च 
श्रुयते । यत्त्छब्दानामेकथववं प्रकरणाद् ब्रह्मपरतं चाऽबगत१। 
अर्थास्च सन्देहः । 

यस्मिन् श्रौरियतर षूयादीनां ब्रह्माधारलमुक्तम् । अस्मि 
शाक्य पूवाद तत्र तेपां मानं निषिद्धयते । 

यत्र यत् सवेदा तिष्टत तत्र चेत्तन्न मासते । 
ह भासिताप्यपेक्षायां कमेवेश्रुतित्राधनम् ॥ 
यत्रेययिक्ररणसप्तमी । यत्र लोकान्तरस्थितानापप्यभान, 

। री 

दमाः । # दहरेत्यादि # भुण्डककटवरस्योग्रह्मप्रकरणत्वस्यादद्य- 
त्वाद्यधिकरणेषु साधितत्वात् तद्वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वेन तद्धिरुददहर- 
वाक्यं न ब्रह्मपरमिदेतक्निरसितु तथाशद्खल्यथंः । # कटवर्ल्याम- 
न्यत्र चति # तस्याः पश्चमवल्वीसमाप्ती, मुण्डकस्य द्वितीयमुण्डकस- 
मापी भयते । विष्रयसुकत्ता संशयं तद्वीजं चाहुः । # यन्तदित्या- 
दि #। कटवह्ीखानां, य पष सुषु जागतिं, मन्त्रान्तरे, तस्मिन् टो 
काथिताः सर्वे इति । अस्मिन् मन्त्रे तमेव भान्तमिति । मुण्डके, यत्र 
कैवः कतुभिभूतिभावन इति, भन्त्रान्तरे, न तन्न सूर्यो भातीति य- 
तच्छन्दानामेकाथेत्वं ब्रह्मपरत्वं चावगतम् । तथाप्यथादेब सन्देह 
इष्यः । अथात् कथं सन्देह द्त्याकाङ्खायां तमुपपादयन्ति # य- 
स्मिन्नितयादि # उक्तमुण्डकश्च॒तो चुलोकादीनां मगवदाधारकत्वक- 
थनात् सुयौदीनां ब्रह्माधारत्वमुक्तम, पतद्वाकथपूवाद्धं च भानं नि- 
बिद्धते। अतः सन्देहः नच माननिषेधमात्रात् कथं सन्देह इति? ` 

डूम 1 थत्र यदिंत्याधुक्तरीव्या बाधिताथकष्वेन सन्देहसम्भवात् । ः 
चोत्तराद्धं तमेबेत्यादिना तदपेक्षयाधिकमभान पव निषरेधपयंवसा' 

सिद्धम बाधिताथैत्वमिति वाच्यम । तदाप्यकमंकस्य धातोः कः. 

कथनेन क्त्वे शुतिबाधनम् । तेन सन्देह इत्यथः । अत्र पूवेपक्षी 
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ततपरः का वर्तति वचनात् सयलोकस्थितः कशचित् तेजोविरेष 
एव वाक्यां इयेवं प्राप्रे । 

उच्यते । अनुकृतेप्तम्य । भगवद नुकरार्भमेनेतद्रचनम् । 
स्तो भाननिषेधः पूररद्धं । सर्वोऽपि पदाथ॑स्तम्चानुकरोति, सूर्य 
शमय इव, छाया पुरूपमिव । तस्माद् वाक्ये भगवद् नुकारिल- 
वचनान्न नानाथकस्पनम् । किञज । तस्य भासा स्वमिदं विमा- 
तीति मूयीदीनां स्वतः भकाशो नास्येव । घटवत् । भगवतपका- 
नेव पकादावत्तमिति चकारार्थः। तस्मात् स्वतो भाने लक्षण- 
या कर्मेले वा भगत्रे्यरते सिद्धे नान्याथकस्पनम् ॥ २२ ॥ 

श्राति व्याक्रुवन् समाधत्ते # तत्रेत्यादि # अस्याः श्रुतेन सूयौदीनाम- 
भाने तान्पथ, किन्तु, गजा यन्न न गण्यन्ते मशकानां तु का कथति- 
चद् यत्र लोकेत्यादयुक्तरीत्या वचनादम्न्यभान पव तात्पयमतो न पू- 
दोद्धं दोषः । उत्तरा तु, तमेव भान्तमिति कथनादग्न्यप्रकादराद्ा- 
यिनि सत्यन्टोकरे सिनः कथित् तेजोविदोषर पवोच्यते सूयोदितेजाऽ- 
भिभावक्रः । इदानीमपि "खद्योते श्योतते तावद् यावश्नोदयते श्ी। 
उदिते तु सहस्नांशी न खद्योतो न चन्द्रमाः' दति तेजोविशेषस्थव 
सज़ातीयामिभावकत्वस्य प्रसिद्धत्वात् । नच कमेत्वारो थतिवाधः। 
अनोः कमेप्रव चनीयत्वनं तद्योगे जाताया द्वितीयाया उपपदविभ- 
क्तेत्वेनाथोमावादतः स॒ पएवाबाधितो वाक्याथ येव प्राते शत्यथैः। 
समाधि व्याकुवैते # मग््वदित्यादि # सत्यलोक अगन्यभाने वाक्य- 
पूवाय तात्पयं यवुक्तं, त्न । उत्तरा स्वस्य तदुनुकारित्वकथनात् 
७७ तद्भासा अनकथनाद्च । तथा सनि सवस्य भगवदनुफारा्थ- 

तदचनम । पतस्येव विवे णं, # स्वतो भाननिषेधः पूवां # इ- 
ष्ठि । तरिं पूवेपक्चाक्तम् जोविदरोषायुकारा्थमेव वाक्रयप्रञसिर- 
[वि चतत्राहुः । #* तस्मादित्यादि # उपनिषदृद्धयेऽपि वाक्य 

भि त्वात् प्रकरणिभूतभगवद यु कारित्ववचनमनुस- 
री" अन्याथभूततेजोविदोपकल्पने न युक्तमित्यथैः । सिद्धमाहः। 
हि तस्मादित्यादि # । तस्य भासेत्ययदिवाकयज्ञेषात् स्वतोऽभने 
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अपि स्मयते ॥ २३॥ 

व्यायतिऽ्ये सम्मयथमाह । अपीति समुच्चयः। न तद् 
भापयते र्यो न शशाङ्को न पावकः । यदादित्यगतं तेजो जगद्धा- 

सयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्ना तत्तेजो विद्धि मामकम्! 
हति च । तभ्माद् भगवानेव सर्वा मासकः । तमेव स्वमनुकरो- 
तीति सिद्धम् ॥ २३॥ 

अनुकरणवचनात् कतृक्रियया अनाप्यस्यापीषटतमत्वमाबरेणाऽऽप्यसा- 
रुप्यप्रयुक्तया गौण्या कमेत्वे च घाक्यस्य भगवत्परत्वसिद्धो ना- 
म्याथेकरपनं युक्तमित्यथेः ॥ २२॥ 

अपि स्मयते ॥ अत्र भाष्यमुत्तानाथेम । एवमत्र सूर्या्भास- 
नादद्भतिविरोधपरिहारेण दृहरवाक्यानुगुण्यमस्य साधितम् । तेने 
दूमधिकरणं पूवौधिकरणोपोदूधाततया तस्येव दोषः । 

रामानुज्ञाचायोस्तु, दं सूत्रदय पूर्वोधिकरण पव योजय- 
न्ति। अर्थ त्वेवमाहुः। तस्य दहराकाशस्य ब्रह्मणोऽनुकारादयमप- 
हतपाप्मादिगुणको षिमुक्तबन्धः प्रन्यगात्मा, न दहराकाशः । तद्- 
जुकारस्तत्साम्यम् । तञ्च, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीत्यत्र भूयते । 
अतोऽनुकतौ श्रजाप्रतिवाक्यनिदिष्टः । अनुकायं ब्रह्म दहराकादा 
इति । स्मूनिश्च, शद शानमुपाधित्य मम साधम्यंमागत।' इति । 
अधिकरणान्तरत्वे बाधकं त्वेवमाहुः । न तत्र सुयो भातीतिम- 
न््ाकरभूतस्य वाक्यस्य ब्रह्मप्रकरणत्वम्, अददयत्वायधिकरणयु- 
भवाद्यायतनाधिकरणाभ्यां निणीतमर । ज्योतिश्वुरणाचधिकरणेषु 
परस्य ब्रह्मणो भारूपत्वमप्यवगतमतो ब्रह्मत्वे मारूपत्वे च सन्देहा- 
भावेन पूवंपक्षानुत्थानात् । श्रुतावनुभातिपदेन सुग्राक्षरवेरप्याश्चेति। 

तश्र प्रकरणेन सन्देहापायेःप्यथेष्य लिङ्करूपत्वेन प्रबलतया 
पूर्वोक्तरीत्या पूवेपक्षस्य शक्यवचनत्वात्, स्वकृतव्यास्यानेऽपि वि- 
षयवाक्ये साम्यपदेन सूत्राक्षरवैरूप्यस्य तोल्याश्च तथिन्त्यम् । 

मिश्वस्तु विषयानु्ेखान्नाधिकरणान्तरम् । किन्तु पूैसूत्रो- 
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राब्दादेव परमितः ॥ २४ ॥ 

प्रसङ्गात पुनवीधकान्तरमाशद् परिहरति । भद्गुष्ठमात्ः 

पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्टति । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो पि- 

जुगुष्ति । तथा, अङ्युमात्रः पुरुपा ज्योतिरा धूमकं इति 

तत्रव श्रुयते । यावान् वा अयमाकाश इति व्यापक्रत्मन्तःस्थि- 

तस्य प्रतीतम् । असरगुष्रमा्ता चात्र प्रतीयते । अतो विरोधा- 

जीवस्येव लोकान्तरगन्तरदेह्यत उपासना्थमीशानलादिधमा; । 

क्तात्पशुतिदूषणपरिदारयेदे व्यम् । तवाजुकारित्वं च मुखततप्- 

तिविम्बयोरिक राक्तिशक्तिमतोर्जीवव्रह्मणोः समानन्यापारकत्वम् ॥ 

तथाच जीवे लिङ्काचकरणादिव ब्रह्मणि जीवाुकरणवु पपद्यते । 

शाकतेरद्पत्वं श्ाक्तिमत्युपचयैत इति भावः । स्मृतिश्च, फर्चि पुराणम- 

नुशासितारमणोरणीयांसमयुस्मरेद्य इति । राब्दादेव प्रमित इति 

सूत्रमप्यदपत्वसाधनाथेम् । परमात्मा, अणोरणीयान् महतो मही- 

यानित्यादिशब्दादेव अलयद्पः प्रकरेण मितोऽचगत इत्यथोत् । न 
त्वधिक्ररणान्तरमित्याह । 

तदपि मन्दम । तदुक्तमिति सूजांशेनव धानाटपत्वदोषप- 

रिदारसिद्धो पुनस्तदथेफप्रयासस्य वेयथ्यत् । जीवादपत्वस्य लिङ्गा- 
जुरोधेनौपचारिकत्वात् तस्य कि वाजुकरणमिवयप्यसङ्गतम । स- 
ङुच्य प्रवेदाविरोपेण खितिरूपश्यैव व्यापारस्य पूचैत्रापि सिद्धर्विशे- 

धामावाच्च । अस्पत्वस्य पूर्वोक्तयुक्तिभिरवास्तवत्वाङ्गाकारे पुनस्तश्च 

छ्ाद्धेन प्रमितत्वोक्तैरप्यसङ्गतत्वाश्चेति । न च विधयानुदेखादाधि- 

करणान्तरत्वाभाव इत्यपि युक्तम । उक्तरीत्याऽथन सन्देहे तक्निरा- 
सस्यावद्यकत्वादिति दिक् ॥ २३॥ ॥ ६॥ 

शब्दादेव प्रमितः॥ # बाधकान्तरमिति # परिमाणविरोधरूपं 

` तदिव्यथैः। # तन्नैव भूयते इति #"। अस्य विषयः कटवत्स्याञ्चतुयै- 
- वह्ठीसमापतो शूयते । संशायमाहुः । # यावानित्यादि # । तथा- 
चातो विरोधात् संशाय इयथः । पृवैपक्षमाहुः । # अत व्यादि #। 
# जीवस्येचेति # । अदकषठमात्रो रवितुस्यरूपः सङ्कदपाहङ्कारसम- 

५३ ` 
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अद्ुष्मातरं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलादिति तभिदृत्ययम् । त 

स्मादङ्गुषमात्रो न भगवानेवं पराप्तम उत्तरमाह ॥ शब्दादेव भ- 

मितः ॥ अत्र सन्देह एव न करवव्यः । शब्दादेव प्रकर्षेण विमा- 
नात्। यथा दहस्वाक्ये मृष्पस्येन व्यापकं, तथाऽद्गुष्माज्स्ये- 
वेशानत्वम् । यदि मगर्वोस्तादशो न स्यादन्यस्य तादृश्षप्वं नोपप- 

येत । तस्माद् भगवतः सर्वतःपाणिपादान्तत्वाद् यत्र यावानपे्य- 
ते तत्र तावन्तं श्रुति्निरूपयतीति अद्ूगुष्ुमात्रः परमात्मेति 
सिद्धम् ॥ २४१ 

हयपेक्षया तु मनुष्याधिकारलात् ॥ २५॥ 

नम्बनेकरूपत्वं विरुदधधरमवक्तं माहास्म्यार्थं स्वरूपे निरूपय- 

न्वितो थ ईति श्रुत्यन्तरात् तथयेवेत्यथैः। ननूपासनाथमपीशानत्वा- 
दिधमाणामेव ग्रहणे को हेतुरित्यत आहुः! # अद्गुष्ेत्यादि # । त- 
थाच तस्माद ङ्कछठमान्नाद भ्यतिरिक्तत्वमस्मिनू भुक्तजीवे बोधयितु- 
मेतेषां धमौणां निरूपणमितयथेः । अद्गुषठमात्रमिति वाक्यं तु सावि- 
इयुपाख्याने । भथ सल्यवतः कायात् पाशबद्धं वद गतमिति त- 
तपूवम् । सल्य्वोस्तु सावित्रयाः पतिरिति । सिद्धान्तं व्याङु- 

न्ति । # अत्रेलय'दि #। # इब्दादेवत्यादि # । वाक्ये पूवार्धेऽङ्क- 
छठमाश्रत्वमुक्त्वोत्तराद्धं तावन्माबरस्यैव भूतभव्येशानत्वं वक्तीति 
घाकयरूपाच्छब्दादेव प्रकर्षण विरुद धमोश्चयतया मानादिदयर्थः । 
तदेव व्याकुर्वन्ति # यथेत्यादि * किञ्च । पूरवाधिकरणविषयवाक्ये 
स्वस्य भगवद्जुकारकत्वसिद्धेरत्र प्रवयक्षस्यापि दृष्टान्तविधया गम- 
कत्वं कतु तकंमाहुः । # यदीत्यादि # । # अन्यस्य तादशत्वमिति # 

खल्पस्यापि राज देरनेकजनेशनश्ीटत्वम् । सिखमाहुः । # तस्मा- 

दित्यादि ॥ २४॥ 
हवपेक्षया तु मङष्याधिकारत्वात् ॥ अन्ये तु, मपेक्षयेत्यस्य 
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ति। परदिक्षमात्रतं च ध्यानथम् । अदगु्मात्रलसश्य कापयोग 
इति चेत् तत्राह । तुशब्देन निष्प्रयोजनसं निसक्रियते । अत्ति 
भरयोजनम् । तदाह । हदि अद्गुषमात्रं निरूप्यते । केन हैतुना। 
अपेक्षया । हश्वरकार्यापेक्षया । ₹ं्वरः स्भूतानां हदेशेऽभून ति- 
तीति स्मृतेः । रक्ाथमदशुष्रमात्र उयर्थः । ननु प्रमाणान्तरते 
करिमेतन्न सम्भवति, तत्राह । मनुष्याधिकारत्वात्। मनुष्यानधिङ़्- 
सेदं मृत्युपाख्यानं प्रत्तम् । अतो मनुष्याणां हदयस्याद्गुषएमात्र- 
त्वात् । यद्यपि हृदयं स्थुलं, तथापि धर्मरूपं तापदेव । तात्न्पा- 
्रस्येवावदानश्रवणान् । तस्माद ङ्गुघ्रमात्रस्येव सर्वधरमरप्कत्वाद- 
ङ्ष्टमातरो भगवानेबेति सिद्धम् ॥ २५ ॥ 

तदुपयैपि बादरायणः सम्भवात् ॥ २६ ॥ 

अङ्कष्ठमात्रनिरूपणार्थ पनुष्याधिकरारे निषूपिते कस्यचिद् 
भ्रमो भषेत् सर्वत्र ब्रह्मविद्यायां मनुष्याणामेवाभिकार् इति । त~ 
न्िराकरणार्थं देवादीनामधिकारमाह । 

काम) धाम चक पी = 

हदथखानपेश्षयेष्य् वदन्ति । तन्मते परिमाणमीौपाधिकम् । सि- 
खान्ते तु, अणोरणीयान् महतो महीयानिति, यदेकमथ्यक्तननन्त-' 
रूपमिति श्रुतिभ्यामुभयथा तास्विकं परिमाणमिति भेदः । # प्रमा- 
णान्तरत्व इति + परिमाणान्तरत्ये स्फुरमितरत् । एदमप्यधिकरणं 
दृहराधिकरणस्थेव शेषः । अग्रिमं .चाधकरणङ्यमधिक्रारनि प- 
कत्वात् प्रासद्धिकम् ॥ २५ ॥ ७ ॥. 

तवुपयपि च बादरायणः सम्भवात् ॥ अत्रालुप्रसङ्कः मङ्- 
तिरिति बोधयन्तः सुत्रमवतारयन्ति # अङ्कष्ठम्रेव्यादि # । # कस्य 
चिदिति # जैमिनीयादिद्शनाभिनिविष्स्य । जैमिनीयाः छेवं म~ 
स्यन्ते । अर्थी सरथो विद्धान्. शाखेणापयुदस्तश्च वैदिके कमण्य- 
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तदुपर्यपि । मनुष्यापेक्षयार्वाक्तिनानामधिकारो नासि । त- 
्ापि वैदिकधर्महेतोसेवणिकानां धर्मयुक्तानामागतप् । ततोऽपि ये 
साध्यादयो धमयुक्तालतषामप्यधिकारः । तत्र नेमिनिप्रभृवीनां न 
सेमतिरिति सनामग्रहणम् । विरिष्टनरवाणिकानारभ्य प्रजापतिपरथ- 
न्तं शतानन्दिनामधिकारं मन्यते बादरायणः । कुतः । सम्भवा- 
त् । सम्भवति तेषां त्ञानाधिकारः । धर्मज्ानाभ्यां सातिशयाभ्यां 
हि तादशजन्मसम्भवात् । न हि तेषां पूर्वसंस्कारो ट्प्यते । अ- 
पषरपय॑न्तं शतोतकपैश्रवणादृपयेपेक्ना । 

धिकारी । तत्र प्व सामथ्यमपेक्षितम् । त्च देवादीनां नासि। 
तेषां शरीरामावात् । नच मन्त्राथेवाद्ाभ्यां तत्सिद्धिः । तयोः क- 
मेविधिकोषत्वेनान्यपरतया तसपरतिपादने तात्पयामावात् । कमवि- 
धयश्च सपिक्षितोदेश्यत्वातिरिक्तं देवतागतं धमोन्तरं किमपि ना- 
पेकष्यन्त इति तच्छेषभूतौ तो तदतिरिक्तं विग्रहं न साधयितुं शक्तौ । 
दारीराभावादेव च नार्थित्वमपीति । तदेतन्निराकतै देवादीनाम- 
धिकारमादेय्थः । नन्वधिकारविचरे सर्वपामेव विचारणीयः स 
कुतो न विचायैत ददतः सूत्रं विदरृण्वन्ति # तवुपरीव्यादि # मनु- 
ष्यादर्वाक्तनेषु योग्यताभावादेव नासि । मदुप्येष्वपि वैदिकधम 
प्रति कारणभूतस्योपनयनादेः सकाशात् ेव्णिकानां धमयुक्तानामे- 
वाधिकार इति जेमिनिसूतरेष्येव सिद्धम् । तदुक्तानामप्यविरुदधाना- 
मन्राभ्यासादिववुपदेयत्वात् । तश्वाज्ापिशब्दोकरिमदिम्नैवावगतं 
सूचितमिलयथेः । शेपं प्रकटाथेम । सम्भवं विद्रण्वन्ति # घर्म 
लादि #। तं विद्याकमेणी समन्वारभेते ति थुद्या शारीरारम्भं 
प्रति तयोः कारणत्वात् तयोः सातिरशयत्वे ताभ्यां तादशदेवावि- 
जन्मसम्भवात्.। जन्मनि, यज्ञोपवीतं परमं पवि प्रजापतेर्यत् स- 
हज पुरस्तादिति मन्बोक्तिङ्खेन जन्मत एव प्रजापतेरुपनीतत्वे, यो 
वै वेर्दोश्च प्रहिणोति तस्मा श्ति वेदाध्ययनत आक्षेपादपि च 
सिद्धः । ब्रह्मणे प्राह्मणमाखमते, कषत्राय राजन्यं, मस्ड्भचो वैदयमिति 
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अतोऽक्षरपाप्ः शद्धब्रह्मविशयाहैतुकल्वादुततरो रमुपदंषणा 
विध्मानत्वात् प्रजापतिपयंन्तं सरवेषामधिकारः सम्भवेति । सम्मव- 
षचनाद् दुकभाधिकारसततरेति ूचितम्। यो यो देवानां प्रयबुध्य- 
त स॒ एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणामिति । तदुपवष्य- 
धिकारः सिद्धः ॥ २६ ॥ - 

विरोधः कमणीनि चेन्नानेकप्रतिपत्तदशेनात् ॥२५७॥ 

श्त्या प्राह्मण्यादीनां देवतात्वात् तासं चोपनयनादिनाभ्नुग्रहतषः- 

प्रभृतिभ्योऽपि मतङ्कविश्वामिनप्रभूनिषु स्मरणा वुपनयनाभावे घ्रा 

ह्यण्यादो सिद्धे, देवादिप्वयि शतानन्दिुती, भाज्य चाका- 
महतस्येति छिङ्ादध्ययने सिद्धे, "फालेन नटा प्रलये वाणीयं वेद्- 
संक्लिता । मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता' इति सन्दर्भेण देवादीनामध्य- 
यने पुराणेष्पयुपवहिनेऽधिक्ारयुक्तजन्मसम्मवादित्यथेः । नच सा- 

तिशयत्वेऽपि पूवैसंस्कारश्य कालेन खोपादसम्भव इति शद्यम् । 
न हि तेषां पूवैसस्कारो टुप्यते । यथा नारदस्य । नच मन्बाथवा- 
दयोरदेवविग्रहासाधकत्वम् । यज्ञोपवीतमन्त्रस्य कापि विधो दोप 
भावाभावाद्, यस्ये देवतायै हविर्निंदपं स्यात् तां मनसा ध्यायेदिति 
ध्यानविधेदेवताविग्रहमन्तरेणानथेक्यप्रसङ्गादश्रीराया देवताया 
बुद्धावनारोहात् । अत प्व, वज्रहस्तः पुरन्दर श्त्यादयोऽपि वि- 
दचयमानगुणप्रकारान पव स्मारकत्वं प्राप्युंवन्ति । अथवादा अपि 
स्तावकत्वं तदैव लभन्ते यदि देवताया विग्रहो भवनि । स्तुनेस- 
त्कषांधायकगुणवणेनरूपत्वेन गुणाभावे असत्कथनं प्रतारकतां स- 
स्पादयेदतस्तावकत्वेभपे विग्रहसाधक्त्वमश्रुज्णम् । एवं सामर्थ्य 
विद्धत्वे च सिद्धे शतानन्द श्चतावक्षरपबेन्तं शतोन्कवश्रावणावुप- 
यैपेक्षापि नि्बप्रेव । अधिकारपयुंदासस्तु न छापि थयते । मिञ- 
माहुः । # अत इत्यादि # । नन्वत्र सच्वादिव्यनुक्त्वा, सम्भवादिति 
कस्मावुक्तमित्यत आहः । # सम्भवेत्यादि # ॥ २६ ॥ 

विरोधः कमर्णाति चेश्रनिकप्रतिपत्तेदैरोनात् ॥ 
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नन्वेवमुपरितनानां क्ञानाधिकारे खीक्रियमाणे तत्पूर्भाषि- 
षवप्यधिकारो वक्तव्यः । करमणि वेदाध्ययने उपनयनादिषु च । 
ततश्च तेषां ब्राहमण्याद्यभावदेशद्रग्याद्यभावाज्च पौराणिङेन मतेन 
देवान्तराभावास्च तद्भावेऽपि क्रियमाणे कर्मणि श्रुतिषिरोष 
इतिं चेश्न । 

अनेकमरतिपततेदंशनात् । बहूनां परतिपत्तिशयते । बहयोऽर 
कमणि प्रवेतमाना दृदयन्ते । साध्या वै देषाः सवर्गकामा एतत् 
पटात्रमपदयत् तमाहरत् तेनाऽयजन्त । सोऽग्नष्टमेन बरमूनयाज- 
यत्। स उक्थ्येन सद्रानपाजयत् । सोऽतिरत्रेणादियानयाजयदि- 
सादि । यथकरशतं वरपांणि प्रजापतागिन््रो ब्रह्मचर्यमुवामेति । 
भूमावागय ऋषीन् हत्वा यज्गकरणं च श्रूयते, देवा पे सत्रमास्ते. 

#तरपूवे मातिष्वित्यस्यैव व्याख्याने, # कमैणीत्या पि # ! # ततशेल्या- 
वि # । ततश्च अङ्कीक्रियमाणाद्धिकारादेव तेषां ब्राह्मण्याचयभावात् । 
अधिकारस्य विप्रतिपन्नतया तद्बलेन ब्राह्मयादेवेणस्याक्षेप्तुमशक्य- 
त्वात् । पूर्वोक्तरीत्या तद्ापादनेभपि देशस्य पृथिवीङूपस्य व्रीह्यादि 
रपद्रभ्यस्य आदिपदेन खर्लोकादौ सूयौदिगलयभावादर्णदिकाल- 
स्याऽमावाश्च । पुराणं हव्यं स्मृनमिति तेषु, चेन्द्राचतिरिकतास्तेऽन्ये 
न प्रसिद्धा इति पौराणिकेन मतेन देवान्तराभावाश्च । चेन्द्रः दध्य- 
मावास्यायामित्यादाविन्द्रस्येन्द्रान्तराभावात् ख्यं स्कस्य यजने अ- 
पू्वाजुत्पस्तिप्रसङ्ाद प्रयोजकत्वाच्च तदभावे प्राते, तथात्वेऽपि क्रि- 
यमाणे कमणि श्ुतिविरोध शव्य्थः । सिद्धान्तांरं भ्याकुर्बन्ति । 
# बहूनामित्यादि # । पत्येव व्याख्यानं, # बहव इत्यादि #। 
वणेस्तायाः पूव साधितप्रायत्वादाश्रमससामाहुः। # यथेत्यादि # 
देदासत्तामाहूः । भूमाविल्यादि # । पतेन, आदिव्या वा भस्मा्लो- 
काद्मुं रोंकमायश्निल्यादि स्मारितम् । तेन कालद्रव्यसक्ापि स्ि- 
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यादौ । दश्रनवचनात् खस्यापि ऋलिक्तं कर्मकरणं च घोत- 
यति । अथवा पर्ैपदा्थानामनेका प्रतिप्तिबैहुधोपयोगो बेदे ह- 
इयते । यथा चतुद्धाकरणादि, परिधिप्रहरणादि, तुषोपवापादि) त- 
टि्यमाने करियते, नाविद्यमाने । तथा यत्र ये पदाथा न सन्ति 
तत कर्मं ॒तदभावेऽपि भवति । तथाहि दश्यते । पवेते सोमवाह- 
काऽनोऽमाववत् । यङ्गेन यज्ञमयजन्त देवाः । "इति सम्भृतसम्भा- 
रः पुरुषावयवैरहम् । तमेव पुरुषं यङ्ग तेनेवाऽयजयीश्वरम इत्या- 
दिवाक्येः सर्व्म्भृत्युपपत्तिश्च । आधुनिकान् प्रति वेदविभागा- 
त्तेमिनेस्तथा निर्णयः । तस्मात् कर्माधिकारः कर्मकरणं चोपर्यपि 
सिद्धम् ॥ २७ ॥ 

दति । ऋत्विजोभऽपि, अब्निंता अभ्विनाध्वयुं उभौ हि वै देवा- 
नार शमितार अधिगुश्चापापश्चेलयादिश्वुल्या केयम् । प्रकारान्तरेण 
हेतुं व्याकु वैन्ति । # अथवेत्यादि # । नाविद्यमाने # इव्यन्तमेक- 

ध्रा प्रतिपत्तिव्याख्याता । प्रकारान्तरं दश्तयन्ति । # तथा यत्रे- 
लादि #* । # सोमवायकाऽनोऽभाववदिति # । सोभ 
वाहफं यदनः श्राकटं तद् माववत्त् । तथाच ङृष्णङेष्व- 
वधघातो यथा वेतुष्यरूपद्वारबाधादटुप्यते, तथात्र माभरूप- 
द्ारवाधादूनोऽपि टुप्यतं दति तस्मिन् कचिद् विद्यमानेऽपि क्म 
क्रियत इति तद्दित्यथैः । # यक्षेनेव्यादि # । एतेन देवतासद्धावो- 
ऽप्युक्तः । पुरुषावयवरूपाणां तेषां सत्वादिति । तथाच प्राथमि, 
कानां यागे भगवानेव देवतास्थानापन्नः । पकं सदिप्रा बहुधा घ- 
दन्तीति । अतो दैवतान्तराभावे$पि न तेषां कमेकरणे विरोषं इ- 
व्यथः । तर्हिं ं मिनीयस्मृतेः का गतिरित्यत आहुः : # आधुनिके 
त्यादि # । तथाचासवेक्ञान् प्रत्येकवेदश्नस्य मनुष्यमालायिकारनि- 
णय इत्यथः । तेन, जैमिनीय च वैयासे न विरोधोऽस्ि कश्चनेति 
पुराणवाक्यमपि समथितं जेयम् । 

अन्ये तु देवानां विग्रहाङीकारे पककाटिकनानायागेषु त- 
र्सन्निधानविरोध इवं व्याख्याय सोभयादिवद्योगेनानेकशरीरप्र- 
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राब्द् इति चन्नातः प्रभवात् प्रतयक्षानु- 
मानाभ्याम् ॥ २८ ॥ 

ननु मास्तु कर्मकरणे धिरोधः । शब्दे तु भविष्यति । अर्थ- 
ज्ञानानन्तरं हि कमेरणम् । पेदाचार्थनानम् । तत्र पाध्यादीनां 
बेद एव कमैकरणं श्रुयते । तत ज्ञाने कर्मकतीविरोधः । अन्यक- 
रपनायां लनवश्था । व्यत्रेख्यापकराभावात् । पैदो वुनां दततान्तं 
वदन् वमूनामधिकरारं वदेत् । बदन् वा केथमनियो न भवेदिति 
चेन्न । अतः प्रभवात् । अतः शब्दात् प्रभवः शन्दोक्तपदाथानाम् । 

हणमनेकप्रतिपत्तिपदाथत्वेन व्याख्याय समादधते ॥ २७॥ 
शाब्द इति चक्नातः प्रभवात् प्र्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ आश्ा- 

दनं शे भ्याद्कर्थान्त # नग्विलादि # । पूर्वोक्तरीत्याऽ्धिकारव्यवया- 
पनेन देवेषु कनैःखापादनात् तैः कमैकरणं मास्तु विरोधस्तथापि 
दाद्दे तु भविष्यनि । फथमिदयाकाद्रायां ब्युत्पादयन्ति । # अर्थल्या- 
दि #1# क्षे फर्मक्रनूविरोध इति # तत्र वेदजन्यक्ञाने विचारय 
तस्य क्ानस्य मध्यास्यदेवसाध्ययागातमकक्मेरूपविषयसापेक्षत्वा- 
त् तत्कतणां साध्याख्यदेवानां तद्यागाथै प्रहृत्ततवेन वाक्यार्थप्र- 
मितिसमये तस्य विपयस्याभावनोत्पत्त कप्तौ चात्माश्नयाज्ज्ञाने कमक- 
वैविरोधः। रतौ यागक्त्रेणां भूतस्येन निरशाञज्ञानविपयभूतानां 
समनन्तरभाविक्षनि कमेकतेविरोध इति वा । नच ते साध्याख्या 
देवाः, सा यागव्यक्तिश्वान्येवेति युक्तम । अन्यकल्पनायां त्वनव- 
स्था । व्यवस्यापकामावात् । तस्माद् वेदो वसूनां इत्तान्तं वरदेस्तेषा- 
मधिकारं वदेत् । ततश्चवमधिकारं वर्देस्तदानीमथोमावेन शद्देऽयै- 
सम्बन्धस्याशक्यवचनत्वादिदानीन्तनेन तेन सम्बन्धं प्राप्नुवन् पद्- 

पदा्थसम्बन्धद्वार शब्दस्य पाश्चात्यत्वं सम्पादयन् कथमनित्यो न 
भवेत् । तथाच देवानां फमाधिकाराङ्गीकार एवं शदे विरोध 
इत्यथैः । परिहारांश व्याकुवेन्ति । # अतः शाब्दादित्यादि # । #प्र- 
भव इति # प्रकर्पेण मवो विद्यमानता । तथाच शब्दोक्तपदाथोनां 
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वेदोक्ताः सर्वं एव पदार्था आधिदेविका एव पुरुषावयवभू- 
ताः । सर्वानुकारितवाद् भगवतः । अतो नामभपशचो बेदास्मको 
भिन्न एवाङड़ीकर्तव्यः । स॒ केवलं बरब्दैकसमधिगम्यः । बेदेश्व 
सर्वैरहमेव वेद्य इति । अतस्तस्य प्रपञ्चस्य भिन्नलान्न विरोधः 
शाब्दे । कथमेवमत आह । प्ररः-नुमानाभ्याम् । प्रयक्ष तावदि- 

दानीमपि यजमानो यजमः एखम् कऋतिजश्च स्वकृयं वेदादे- 
वावगच्छन्ति । नचाङृतिमाज्रवाचकतवेनाविरोधः । सवत्र रक्षणा- 

णलः शतक पवतः 

बाद्ददेव निष्यतावधारणान्न पूर्वोक्तो विरोध दष्यथेः । तवुपपाद्- 
यन्ति। # वेदोक्ता इत्यादि # 1 # सवौनुकारित्वादिति # सवैम- 
जुकारि यस्य तादशत्वात् । अतोऽनुकारिणः सकाशादयुकायस्यं 
भिन्नत्वात् । # अत इत्ति # बेदैकवेद्यत्वेन टीकफिकप्रमाणाविषय- 
त्वात् । # बेदात्मकफ इति »# ज्ञानात्मकः । तथाच साध्यादिभिर्दैषेरवे- 
दादवगम्यमानस्य प्रपञ्चस्य भिन्नत्वात् तेनैव सह पदानां सम्बन्धाश्न 
क्षाने क्मकतैविरोधो, न वा वेदानिह्यत्वम् । भूतभावित्वग्यवहार- 
कालेऽपि तद्धमवच्वेन तस्य स्वात् । अन्यथा भूतत्वभावित्वयो- 
्निराभ्रयस्वप्रसङ्केन तयोधैमेत्वस्य व्यवहारस्य चोच्छेद् प्रसङ्गात् । 
अतो न विरोधः शब्द इयथः । अश्र प्रल्यक्षविरोधमाशङ्कते। # क- 
यमित्यादि # । युक व्याकुर्वते । # प्रल्यक्षमित्यादि # । * वेदादे- 
धावगच्छन्तीति # । सिद्धमेव हृत्य वेदादेव ब्र्व्यवहारादिनाभ्व- , 
गच्छन्ति । तथाच यथा कमै तद्धेदैकगम्यं तथा पदाथा अपीत्य 
थः । नु पदार्थसम्बन्धनित्यत्वाथैमतिरिक्तप्रपश्चाङ्गीकारोऽनथकः। 
जैमिनीयोक्तरीत्य आङ्ृतिवाचित्वेऽपि तत्सिद्धेः । नच ग्यक्लयप्रती- 
व्यापत्तिः । आक्षेपादेव तत्सिद्धेरि्येकदेरिनो मन्यन्ते । तदसङ्कत- 
[1 । # नचाङ्तीत्यादि + 1 अयमथः । व्यक्तेराक्षेपल- 

 वदतामाक्षेपो नाम कः पदाथ इति वक्तभ्यम् । स किमनुमानं, 
(लक्षणा वा । नाद्यः । शब्दस्याजुमानविधया योधकत्वे प्रमाणान्तर- 
स्वमङ्ग प्रसङ्गात् राव्दसदशृताजुमानस्येव भ्रमाणत्वे लाघवात्। नचानु- 
: मानलिव सहकारित्वमिति वास्यम् । नियामकाभावात् । नेतरः । 
} ५४ 
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्रङ्गात् । यः सिक्तरेताः स्यादित्यादिषु विरोधश्च । 

न च शरटक्तिमिमित्तध्येव वाच्यम् । प्रक्तिवेयध्यापत्तेः। 

सङ्कतप्रहविरोधाच । सर्वस्यापि पदायस्य भगवक्तवामातुपस्थिति- 
दोषः । सङ्कतगदेऽपि । 

सर्वत्र लक्षणाप्रसङ्खात् । तथाच पक्षद्वयेऽपि दोषपरसङ्गाअंमिनी- 

यानु सरणेनाविरोधसाधनमसङ्गतमित्यथः। भदुमानपक्षस्त्वतिशि- 

यिरत्वाद् भाष्ये नोङ्धित इति क्षेयम् । नन्वस्तु रक्षणा, जैमिनेर- 
प्यास्मिन्न शे आद्रणीयत्वात् प्राचीनदृततिकारेरेकशास्ञ्यस्येवाइतत्वा- 

दित्यत, आदुः । # य शत्यादि # । अयमथः । न हि सवत्र वेदे शक्ता 
पुत्र शब्दाः प्रयुज्यन्ते । किन्तु योगिका अपि । यथा, यः सिक्तरेताः 

श्यात् प्रथमायां तस्य जि्यामुपदध्यादिति. सिक्तरेतःपदम् । न दि 

तत्राङृतिः काचित. सम्भवति, या व्यक्तिरूपं सिक्तरेतसमाश्षिपेत् 

किन्तु सिक्तरेतस्त्वं तत्रोपाधिः । स च रेतःसेकानन्तरभावित्वा- 
दनिद्यं इति । अवयवशक्तया बोधनेऽपि सिक्तत्वं सेकानन्तरभावि- 

त्वद्बि्यमतस्त्र प्सम्बन्धाङ्खीकारे शब्दानित्यत्वस्यापरिहारादो- 

वतादवस्थ्यमिलययैः । नजु नास्माभिजाताबुपाधी वा शक्तिराद्रिय- 

ते, अदि तु पदप्ररृत्तिनिमित्ते । स कोऽप्यस्तु । तस्य नि्यत्वान्न को- 

ऽपि दोष.इत्यत आहुः । # न च प्रृत्तीत्यादि । # प्रदृत्तिनिमिन्तस्य 

घमेद्य स्तर. नित्यतेवेति नियमाभावा्नित्यसम्बन्धामावे च तेनः 
व्यक्तयनाक्षेपात् ता विना कायोखम्मवे पदप्रृत्तिवेयथ्यापत्तरिस्य- 

थ; ! अघ वादशास्याप्यथवलादाकषिपकत्वमाक्षेपश्योएनय इतिः विभा- 

ब्यते ता दूपषणान्तरमाहुः । # सङ्खतेत्यादि # । तादसस्पलेः हि 

सङ्धप्रहो व्यवहारादिना वाच्छः । तत्र व्यवहारूादिस्तु व्यक्ता- 

वेब.पयबह्यश्नानुपख्िते परटृत्तिनिमितते सङ्कतं आदयिष्यति। यदि 
च, नागुदीतविरोषरणन्यायेनोपख्वितिरङ्गीक्रियते तदापि समानसंवि- 

स्संवेयत्वापातेन विशि पव शक्तेः परयैवसानमनिर्यताजुद्धार इति 

तद्धिरोधादिव्यथः । ननु मास्त्वेकदेदिमते, तथापि वैदिकसु्टरति. 

रिकत्वाङ्गोकारे तस्या अगोचरत्वेनादुपखितत्वात् तन्न॒ सङ्धःतग्रह्ो 

दुरम यत आहः । # सवेस्येत्यादि # । तथाच पूर्वां ब्रह्मादीनां 
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जमदग्रीनां पञ्चषत्तमित्यनुमानम् । न हि स्वयं जामदग्न्य 

इति प्रयक्षोऽनुभवोऽलि । परोक्षव्यवदशरस्यैवानुमानतवमिति ब्र- 

ह्राद 1 तस्माव् प्रयकनानुमानाभ्यामिदानीन्तनभोतिकयज्ञपदा- 

थेषु भगवदवयववेशस्तथाऽमुत्रापि । तस्माद् वेदिकः पदाथः सरवो- 

इप्याधिदैविको भिन्न इति सिद्धम ॥ २८ ॥ 

अगवदनिनोपस्थितेः सुकरत्वाददोषः । ततो$वाचीनानामिदोनी- 

स्तमपर्यन्तानां तु सम्पदायपारम्पर्णत् सवस्य भगवद नुकारितवेन 

ठौकिकसहशतयोपमानन सङ्ेतग्रहसीष्योददोषः । अन्यथावा- 
दिनां त्वक्ञानमेवातो न कोऽपि दोष इत्यथैः । अतो जेमिनिमते वेदा- 

शमौवेगतिरिव व्यासमते वैदिकपदाथोनामप्यवगतिरिति कमो- 

घगतिप्रवयक्षेण साधितम् । अनुमानेन साधयितुं तदाः । # अम- 

दृप्रीद्यादि # । नच मनुष्यत्ववत् तदपि प्रत्यक्षमिति वाच्यम । 

भरते ब्रह्मण्यविचरे, "जातिरत्र महासपे मनुष्यत्वे महामते । स- 

इरत सर्ववणोनां युष्परीक्येति मे जतिः । सर्वे स्ीखपत्यानि ज 

लयस्तिं सदा नराः” दति कथनात् । स््यपराधात् कतैश्च पुतदशन- 

मिति जेमिनीयसुरेऽपि पुशरदशेनमात्रकथनेन तल्ात्यव रीनसूचना- 

त् । प्रवरानुमन्ध्रणशुष्या, यन्मे माता प्रममाद् यश्च चारान्युव्रतमिवि 

अर्थां च तथा निश्चयात् 1 नच, बीजाध्योनिषैकीयसीति श्रसिडेभा- 

तृमोर््व् भोत्रनिणैय इति वाच्यम् । भाता मखा पितुः पुन्ना येन् 

ज्ञातिः स एव स' इति शाख्रापेक्षया तस्या वुबेलत्वादिति । नन्वत्र 

जमदैग्नयक्ाने हेत्वद मात् कथमस्याजुमानस्वमित्यन आहुः # प- 

ए + | तथाच परोक्ेण स्वस्य यथा जामदण्न्यत्वावगतिस्त- 
परोक्चेणापि तस्य प्रपश्चस्यावगतिरिवयथेः । सिखमाहः । * त. 

स्मादिष्यादि #। 4 
शङ्ुराचायौदयस्तु, पत शति वै भ्रजापतिर्देवामखजतासेप्र- 

मिति मनुष्यानित्यादिष्रलयक्षश्वति, सवर्षा स तु नामानि रूपाणि चच 
पृथक पृथगित्यादिस्मृतिरूपमयमानं चीपन्यस्य॑शब्दनिमिसिर्का 
व्यक््युत्प्तिमङील्य सूतं व्याचक्षते । | 



४२८ ` पपकाशे अणुभाष्ये । 

अत एव च निलत्वय ॥ २९ ॥ 
णद, जे सः साधिकां विशेषोपपत्तिमाह । अत एव अस्मादेव हैतोेदस्य 

नियत्वम्। सर्वमपञचवेलक्षप्येन । चकाराद् ब्रह्मतुल्यतम् । शब्द्- 
ब्रह्म बेदपुरुष इयादिवाच्यतम् । अस्यास्तु स्ह्मोपादानस्य 
सवजञतया कथनं नन्माहास्म्यनिरूपणार्थम् । बन्धिका हेषा । मो- 
चिकातुसा। अत एव ऋषीणामप्यत्र मोहः। निःरसितवयना- 
च । तस्याप्ययं प्राणमूतो निख इति । अर्थपरधान्याद् ब्रहमवरिधा 
परा विद्या । प्रपञ्चमेदादेव लोकिकवेदिकरन्दव्यवहारभेदौ । 

तथा सति, समाननामङपसूव्रस्यानावद्यकता स्यादिल्यव- 
धेयम् ॥ २८॥ 

अत पव च नित्यत्वम्॥ सूत्रमवतारयन्ति # साधिकामित्यारि #। 
व्याकुवन्तिभत प्वेत्यादि #। # अस्मादित्यस्थेव विवरणं, # सरव्रप- 
अवेलक्चण्येनेति #{नजु यदि वैदिकसृष्िरन्थेव तदा भुतो, यतो वा- 
श्मानीत्यादिषुब्रह्मण पतत्छष्टशरुपादानत्वकथनं निष्प्रयोजनकं स्यादि- 
त्यत आहुः} # अस्या इत्यादे #।*% ब्रह्मोपादानस्यति #। ब्रह्मरूपस्यो- 
पादानस्य। # तन्माहारम्यनिरपणार्थमिति #। तस्या वैदिक्ष्याः सृष्टः 
प्रकटसश्िदानन्दरूपत्वब्रह्मधमेसम्पन्नत्वादि रूपमाहात्म्यनिरूपणाथ- 
म । उभयोवंलक्षण्यं स्फुरीकुवेन्ति । #वन्धिकेत्यादि+। स्मृत्यन्तर 
विरोधमाशङ्क्य परिहरन्ति । #* अत पवेत्यादि # । तथाच शुतिविरु- 
खं तवुक्तमप्रमाणमिल्यथः । सूत्रस्यस्य चकारस्याथौन्तरमाहुः ।#निः- 
भवसितेत्यादि # नु सवस्य वेदस्य भगवक्निरूपकषत्त् उपनिषत्सु, 
अथ परेत्यादिनोक्तः परापरविभागो न स्यादित्यत आहः । # अ- 
्राधान्यादित्यादि # । तथाच सवस्य वेदस्य तथात्वेभ्पि शऋम्वेवादि- 
विध्याः कमोदिप्राघान्येन निरूपणान्न प्राधान्यम् । ब्रद्मविचया. 
यास्तु तत्पधान्यमतो न परापरविभागभङ्ग इत्यथः । बेदिकप्रपञ्स्य 
मिल्त्वे गमकान्तरमाहुः। # प्रपञचेत्यादि#। यदध्पि, लोकेऽवगतसा- 
भथ्येः शब्दो वेदेऽपि बोधक इति रोकवेदाधिकरणे लोकवेदयोः 
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तस्मादाधिष्ेविकमतिपादकल्वाद् षेदस्य नित्यत्वम् ॥ २९ ॥ 
समाननामरूपत्वादावृत्तावप्यत्रिरोधो दशनाव स्मृते ॥ ३ ०॥ 

एवं शब्दबलविचारेण वेदपामाण्यस्य सिद्धये भिन्न एव प्रप- 
ओं धाधिदविकः सर्वत्र सिद्धः। इदानीमर्थबलविचारेणोत्तरकाण्डे 
किञिदाश्द्य परिियते दाद्याथेम । नन्वस्य प्रपञचस्याऽनु- 
कारितेन वाच्यत्वेन वा स्वीक्रियमाणत्वे सृष्टिपिख्ययोपिद्यमान- 
त्वाद नित्यसयोगः प्राप्रोति । त्राह ॥ समाननामरूपत्वादादक्ताव- 
प्यविरोधः ॥ वस्तुतस्तु भगवद्रूपत्वादाविर्भावतिरोभावेच्छयेव त- 
धातराम्ावृत्तिशङ्कापि । तथापि रोकबुदृध्यनुसारेणावृत्तावपि स 
माननामरूपत्वात् । 

शद्धैक्यं वार्तिकेऽङ्गीरृतम् । तथापि तस्य जैमिनिनानुक्तत्वात् । वत् 
करिपतमतः शब्दभेदः । व्यवह्ारमेदस्तु प्रसिद्ध पवेति तावपि 
तद्वमकावित्यथैः । सिद्धमा: । तस्मादित्यादि ॥ २९॥ 

समाननामरूपत्वादाद्ृ्तावप्यविरोधो ददोनात् स्मृतेश्च ॥ 
सन्देष्टामावाय पृवेसू्रसिदमनुवदन्तः सू्रमवतारयन्ति # पवमि- 
त्यादि # । # सवेच्रेति # । सर्वैस्मिक्चेव वेदे । तेन, आदित्या वा अ- 
स्माल्योकात्, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे, धन्वन्निव प्रपा असील्या- 
दौ विधेयस्तुरयर्थं परिचायना्थ दष्रान्ताद्यथ वा लोकिकसष्िकीते- 
न॑, तत्रापि, सदेव सोम्येति, हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयमिति, 
विदवं बै ब्रह्म तन्माव्रमित्यादिभित्रह्यरूपत्येन तस्या अपि नित्यत्वाव- “ 
धारणाक्न सम्बन्धानित्यतेति वेदस्य नित्यत्वमश्चुण्णमेवेन्यथेः। # अ- 

# । तत्तजोऽखजतेत्यदेः खष्रचनित्यताबोधकत्वा- 
गह्कदगथेवरविचारेण । - पतदिचारेणाशद्ूमाहु; । * न- 

# । समाधि व्याक्रकैन्ति # वस्तुत इत्यादि # । 
# तथात्वादिति # अनिल्यत्वेन प्रतीयमानत्वात् । तथोक्तं विष्णुपुरा- 
णे प्रथमे 'तदेतदेश्चयं निलयं जगन्मुनिवराऽखिल म् । आविभोवति- 
रोभावजन्मनाशविकःट्पवद् ' इति । पतदिकटपचतुष्टयवद्वा । आ- 
वित्तिरोभावाभ्यां तथा विक्पवद्वेत्ययैः । उभयथापि, न वास्तष- 



२० सप्रकार अणुभष्ये । 

समुद्रे जलपक्षेपवत् । पुनरुपादाने तदेवेति निश्चयाभावेऽपि 
नामरूपयोस्तुस्यत्वादन्यस्य भेदकस्याभावान्नानित्यसंयोगबिरोधः। 
कुतः । ददीनाव । दश्यते हि तथा । वेदपितृमातृखीमर्तशरीर- 
गङ्भादिषु तदेवेदमिति व्यवहारस्य सिद्धत्वात् । सूर्याचन्द्रमसौ 
धाता यथापूषमकस्पयत्, दिपरं च पएथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवरिति। 
स्मृतेश्च ॥ 'सर्ववेदमयेनेदमात्मना ऽऽत्मात्मयोनिना । प्रजाः सज 
यथापूर्वं याश्च मय्यनुशेरते ” इत्यादिस्पतेः । सर्वस्मृते ऋषी- 
णां पूरैचरितस्मरणं स्मृतिरुच्यत शति । अतोऽथबलविचारेऽपि 
पदाथानां नित्यत्वान्न बेदस्यानित्यसम्बन्धः ॥ ३० ॥ 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनिः ॥ ३१ ॥ 

अर्थबटबिचारे एवेकदेशेन पूरपक्षमाह । ननु मध्वादिविव्रा- 
सु देवानामनधिकारात सर्व्ेवानधिकारः । तथाहि । असौ षा 

नित्यत्वबाधः । भडृत्तावपीत्यस्येव ध्याख्यानं # समुद्र॒ शत्या- 
दि # । # प्रक्षेपवद्ििति # सप्तम्यर्थे वतिः । ददनं व्याकुर्वन्ति । 
# वेदेत्यादि # । तथाच नित्यप्रटयविचारे शरीरदेः प्रतिक्षणम- 
न्योन्यत्वेऽपे प्रवारेक्येनयेकस्मिन् शक्यताभिमन्यतं इति त्त्प्र- 
धाह एव पदानां शक्तिः । स चानादिखृष्टिवाष्नो मीमांसकस्य म- 
तेऽष्यविच्छिन्नत्वाक्नित्यः । अतो यथा, अष्यतिरेकश्ार्थश्नुपकष्धे 
इत्यत व्यवहाराग्यतिरेकेण परवाहनित्यतया शब्दसभ्बन्धतद्रही, 
तथा वस्त्वन्तरेऽपीति नानित्यसंयोग इत्यथः । अविच्छेदे पमाणं 
दृक्षीयन्ति । # सूर्यैत्यादि # । सवौसां स्मृतीनां कथं प्रवाहाविच्छे- 
दसाधकफत्वमित्यत आदुः । # ऋषीणामित्यादि # । लक्षणार्थविचा- 
रदेवाविच्छेदावगतिरित्यथैः ॥ ३१ ॥ 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जमिनिः ॥ सूज्रमवतारयम्ति । 
# अथैतयादि # । # पकरेशोनेति # उपासनाविदोषरूपेण तंदेक्ष- 

देशेन । अनधिकारं व्युत्पादयितुं विषयवाकषयस्ये प्रमेयं पू्वमाहुः । 
# तथा हील्यादि # तन्मध्विलयन्तम # । ताडत्वि, मधुच्छिद- 



अध्याये ३ पादः । ४३१ 

आदित्यो देवमधु तस्य श्ोखेत्यादिना घस्य देवमधुलव प्रति- 

पादितम् । रमीनां बेदलं च । तत्र वघुशद्रादित्यमरुत्साध्याः 

पञेवगणाः खमुख्येन मुखेना$यतं दद्व तृप्यन्ति । पञ्चविधा 

एव च देवाः । खतः सिद्धे च तेषां तन्मधु । अनुपासकत्वान् 

हेषान्तरकस्पना । छतार्थतवाच्च । ब्रह्मणोऽपि देवत्वम् । 

आदिशब्देन सर्वा एव देवोपासनविद्या ग्हीताः । अतस्ते- 

।  / ष्य 

त्म । # स्वमुख्येन सुखेनेति # अग्रीन्द्रवरुणसोमव्रह्मरूपेण मुखेन 1 

+ पञ्चविधा पवेति # तावतामेव तच्रोक्तत्वात्तथा । अनधिकारर 

स्फुदीकर्वन्ति । # अनुपासकेस्यादि # । अयमर्थः । ब्रह्मविद्याधिका- 

रभ्युपगमे विद्यात्वाविश्षान्मघुविद्यायामपि देवानामधिकारो व 

लव्यः । तज्रासौ वा आदित्यो देवमध्विति मधुत्वेनोपवण्येमान- 

स्थादित्यस्य विद्याचिषरयत्वादादिव्यः कमन्यमादित्यमुपासात । कि- 

आम्रे आद्ित्याभितानि पञ्च रोहितादीन्यमरतान्यनुक्रम्य वसुरुद्रा- 

दिव्यमरुत्साध्याख्यान् पञ्चदेवगणास्तवुपजीवकानुक्त्वा, स य प- 

तदेवममृतं वेद् वसूनामेवैको भूत्वाग्निनैव मुखेनेतदे वाऽ्ृतं ष्ठा 

तृष्यतीत्यादिना वश्वाचुपजीव्यान्यतानि विजानतो वख्वादिरूप- 

त्वप्राप्त्या खगणमुख्यमुखेन वृत्तिरुच्यते । सा खोपासनातः प्रागेव 

वद्नादिरूपेण वतैमानानां पुनस्तत्प्रा्िकथनात् प्राप्यप्राप््रो्चै्यवेत्बो- 

श्क्यापस्याऽनुपपन्ना भवति । नच वस्ादिप्राप्या वेद्याश्चान्ये कव्य 

यितुं शक्यन्ते । प्रमाणामावात् । अधिकागानङ्ीकारे तु तेषामदध- 

पारकत्वात् ङताथत्वाञ्च न देवान्तरकटपना । नच मास्तु मधुवि- 

द्ाधिकारः । तावता ब्रह्मविद्याधिकारो न वारयित दाक्ष्य: । तेषां 

मोक्षार्थत्वात् ' त्र बाधकामावाच्चेति वाच्यम । यतो ब्रह्मणोऽपि दे- 

वत्वं, देवत्वेन च तस्याप्युपासकमध्ये प्रवेरेनाषास्यन्यप्राप्यत्वयो- 

विघरनादिति । अत्र च, # मध्वादीत्यादिपदेन, अमः पादा वायुः 

पाद आदित्यः पादो दिशः पाद् इति, वायुवौ व संवगे इति, आदि- 

त्यो ब्रह्षत्यादेश इत्यायः सवौ पव देवोपासनाविद्ा गृृ्दीताः । 

तेन सिद्धमाहुः । # अत त्यादि # । मनु मंकषच्छाया सत्यां कुतो 



४३२ हषमकारे अणुमाष्ये ।*. 

षामुपास्यत्वात् ृतार्थताच्च नाधिकारः । न हि प्रयोजनभ्यति- 
रकेण कस्य चित् भ्रतरृत्तिः सम्भवति । पोक्षस्याप्यधिकारनिवर- 
त वुक्तरमागवर्तिताव् खत एव सिद्धिः । यावदधिकारमिति 
न्यायात्। वस्रूनयाजयदित्यत्रापि माविन्येव संज्ञा । तस्मान्मनुष्या- 
धिकारकमेव ज्ञानं कमं वेति न देवानामधिकार इति जैमिनिरा- 
चार्यो मन्यते । मनुष्याणामेव ज्ञानकर्मेणोस्तरतमभाववतां तत्तद् 
रपभोगानन्तरं मोक्षपापरिति ॥ २३१ ॥ 

ज्योतिषि भावाच ॥ ३२ ॥ 
किञ्च । तेषां सर्वेषामनधिकारः प्रत्यक्षत एव दृश्यते । 

सरवे हि नक्षत्रादिरूपेण महाभोगवन्तो जगदवभासकतेन ज्योति- 
क्रे दृर्यन्ते। अगिः पुच्छस्य पथमं काण्डमित्यादिश्ुतेश्च । न 
हि तादृशां पप्निखर्यवतां स्वोपास्यानां मोक्षदातृणां ब्ानकर्मणोः 
कश्वनोपयोगोऽस्ति । तस्मादनधिकार एव देषानामि्येवं प्ा॥३२॥ 

उच्यते । 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ 

नाधिकारः । ब्रह्मविद्यामन्तरेण तद सिद्धेरित्यत आहुः । # मोक्ेत्थ- 
दि # । पूर्वोक्तरीत्याऽ्नुपपत्तिवलादधिकारनिवृत्तौ तेषां मोक्षच्छा- 
सस्वे तु देवयानस्योत्तरमागत्वादेतेषां च देवत्वेन तदरतिस्वाव् खतो 
मागबलादेव मोक्षस्यापि सिद्धेन विद्यावदयकत्वमित्यथः । अत्र 
प्रमाणं, # यावदित्यादि # । ननु सोऽग्निष्टोमेन षुसूनयाजयदि- 
त्यादिशचुत्या यागाधिकारे सिद्ध ब्रह्मविद्यायामपि तत्कल्पने को दोष 
हत्यत आहुः । # वसूनित्यादि # । तथाच मूर एव कटार इत्यथः। 
सिद्धमा: । # तस्मादित्यादि # ॥ ३१॥ 

ज्योतिषि मावाश्च ॥ अप्नः पुच्छस्येति शरुतिस्मैतिरीयाणामार- 
ण्यक िश्युमारोपस्यानेऽस्ति । हेषरं निगदेन व्याख्यातम् ॥ ३२॥ 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ षेद सत्वमुपपाव्यन्ति । 
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१) 



९ अध्याये र पादः । , 1६. 

तुशब्दः पक्षं भ्यावर्तयति । भावं देवानामधिकारस्य सद्धा. 

धम् । बादरायण आचार्यः । गोणतिद्धान्तामावाय खनामग्रहण- 

ब्र । किमार्धेण नेन । तथा सति ठल्यत्वमत आह । अलति हि । 

अन्ति बेदे, रजापतिरकामयत भजायेयेति। स एतदग्नित्रं मिधुन- 

मपदयत्। तदुदिते घरर्येऽनुहोदिति । देवा षै सुत्रमासतेत्यादिभिः 

र्माधिकारो निश्चितः । तद् यो यो देवानां मरत्यदुद्धधत स॒एव 

तदभवदित्यादि । तमेनद्रभजापतितवादे; बरह्मा देवानामिति च । 

एवमेवंविैवीक्यदवानामप्यधिकारोऽस्ति । यत्र च पुनदेवानां 

करमोग एव प्रतीयते, न करणं, तत्रापि तेषामधिकारोऽड़ीकत- 

व्यः । हि युक्तोऽयमरथः । एते हि वेसव आधिदैविकमगवदवयव- 

भूताः । अनशनात् । अन्यथा वुलादिविरोधः । यद्वसूनां पा- 

तुःसबनमित्यादिवत् । न हि जीवविरेषा दष्टा तृप्यन्ति । 

+ परज्ञापतिरित्यादि#। भयमथैः। मयं हि भूताथैवादो यस्थेव
ं विवुषो- 

ऽतधिहोचरं जहतीति विद्धद्वाक्यदोषः। स यदि स्वार्थ प्रमाणं न स्याव, 

तदा तादशक्षानेनान्यस्याप्यभ्रिदोच्निणः प्रजारूपं फलमपि न स्यात् । 

अतोभग्निह्ोरद्रधूतवं तद्धोवस्वं खावदयमभ्युपेवम । नचात्र प्रजापति- 

रिति भाविनी संज्ञा वक्तुं शक्या । ततः पूर्वेमन्यस्याभावात् । यो 

ब्रह्मायं विदधाति पूवैमिति श्चुतेः । प्वं सिदध पकधाधिकारे, देवा 

इत्यादिभिः कमेणि, यो ब इत्यादि भिक्षौने च देवानामधिकारो नि- 

शितः । # पवमिलयाविकं स्फुटायम । तत्र षाघकस्व सरवात् कर्थं 

युक्त पत्यत आहुः । #पते हीत्यादि #। साधकं हेतुमुक्ता राधकं तक- 

माहुः । #अन्यथेत्यादि #। अतिरिकानङ्धीकारे पृवैपक्षो्तरीस्या वसु 

स्वादिविरोधः। तत्र इष्टान्त-+ # # । यथा तन्न यजमा- 

नाय वस्ादयोऽधिक्रारिणो धासबादिसामगाने् प्रातरादिसवनानि 

प्रयच्छन्ति, तथान्नाऽ्प्यमूतदानमेवोच्येत, न तै वस्वादिमाबोऽपि । 

अतोऽत्र वेन्तुर्वस्वादिमावाथोप्या उपास्या अतिरिक्ता अङ्गीकायो 

इस्ययैः । अनश्चनस्यैतत्साधकत्वे युक्तिमाइः । # न दीस्यादि + । 

५५ 



१४ सप्रकशि अणुभाष्ये । 

तस्मादिदं ब्रह्म प्रकरणमेव । योऽपि देषोपासनवत् प्रतीयते 
स भगवदंश एवाधिदैविकः। न वा पूर्वकल्पेन निर्णयः । तथा 
सति तैषाममावादनुपास्यत्वप् । अनियता च वेदस्य स्याद् । त- 
स्माद् देवानामप्यधिकार शति शब्दबलगरिचार एव युक्त इति 
सिद्धम् ॥ ३९ ॥ 

शुगस्य तदनादरश्रवणात् तदाद्रवबणात 
सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ 

इदानीं शुद्रस्याधिकारो निराक्रियते । यथा कर्मणि, एतया 

नन्वेवमाग्रहे कि बीजमत आहुः ।#* तस्मादिलयादि # । तथाचेद्मेव 
्क्मघाकयत्ये सिङ्मित्यर्भंः । # वेवोपासनवदिति # । देवोपासने 
उपास्यवदिति पाठः परतिभाति । सप्तम्यर्थं कवा घतिः । ननूभयत्र 
कत्पनातील्ये पूरवपक्षरीत्येव निणैयोऽस्तु । विरोषाभावादिलयत 
आहुः । # न वेत्यादि # । # अनित्यतेति # । पएतेषमिवोपास्यत्वे 
अनित्यतेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ ॥ ८ # 

शयुगस्य तदनाद्रभ्रवणात् तद्ाद्रवणात् सूच्यते हि॥ अनुप्रसङ्क- 
ङ्पां स्ति बोधयितुमाइः । * इदानीमित्यादि * । जैमिन्यनभिपेते 
हेवाधिकरे स्थापिते तद्वदत्र द्राधिकारोऽपि सम्भाव्यत शत्याशङका- 
यां स निराक्रियत इत्यथेः। ननूपनयनाद्यभावेन वेदिककमादावनधि- 
कारस्य तस्मिन् सिद्धत्वात् सम्माषनेव कुत इति चेन्न ¦ ब्रह्मवि- 
दाया उपनयनानपेक्षत्वात् । वैदवानरदिच्ायां तान्दानुषनीयेतदुषा- 
चति रावणात् । नच तत्र प्राचीनदालादीनां ब्राह्मणत्वेन तस्यो- 

त्सगैसिङ्धत्वाद् वैरोपिकस्यैव तश्रानपेक्षा, न त्वौत्सर्गिकस्येति षा- 
ख्यम् । तथा सति तस्य प्रतिनियतवर्णोचितश्षास्रीयसंस्कारत्वे ए- 
यवसानात् सच्छरदरे च तदुचितस्य तस्य सखेनेवाधिकारसिद्धेः । 
भच तस्य सामर्थ्यार्थित्वयोरमावः श्यः । विद्यायां बौ सामथ्यै- 
स्यैवापेक्षणात् । तस्व च पराक्तनपुण्येनेव सिद्धः ¦ भावयेष्यतुरो ष- 
गौनिति पुराणश्रावणधिधानात् तच्छरबणेऽरथित्वस्यापि सिद्धेः । तषि 
विद्धसामाव एव धाधकोऽस्त्विति चेत् तत्राहुः । # यथेदयादि # । 



१ अध्याये ३ पादः । ४१५ 

निषादस्थपतिं याजयेत् पा हि हसये्टिरिति श्रुतेविष्कृदाधावेति 

शूद्रस्येति लिङ्गाद् दोहादौ च शूद्रस्याधिकारः । एवमिहापि संब- 

गैविध्ायां शूद्रस्याधिकार इति तक्भिराकरणा्थमिदमधिकरणमा- 

भ्यते । 
एवं श्रूयते । जानश्रुतिईं पौत्रायण इत्यत्र ईंसवाक्यश्रवणा- 

न्तरं सयुग्बनो रयिकस्य समीपं गतः जानश्रुतिः पौत्रायण र 

यिङेमानि षदशातानि गवामिसादिना देवतां षष्टः पत्युवाच । 

अ ह हारे शूदर तथैव सह गोभिरस्तिसादिना जानश्रुति शुद्र 

व्येन सम्बोध्य, पुनश्च, शूदराऽनेन युलेनत्युक्ला संबगेविधा- 

मुपदिषटवान्। अतोऽत्र विच्रायां जातिशुद्रभ्याप्यधिकार याश 

परिहरति । नाच शूद्रशब्दो जातिशुद्रवाची । किन्तु मत्षर- 

युक्तस्लमन्र नाधिकारीति तथा सम्बोधनम् । तदाह । चङ् शा- 

कः, अस्य जानश्रुतेः समजनि । तत्र दैतुः । तदनादर्रवणाव । 

तस्मादधसादनादरस्य श्रवणाव। कं वर एनमतव सन्त५ सयुग्वान- 

संव्विधायां कथमयिक्षार इति शङ्कायां तदूबीजं बोधयितुं वि- 

वयवाक्यमुदादरन्ति । # पवमित्यादि # उपदिष्टवानित्यन्तम् # । 

# धूयते इति # । छान्वोग्ये षष्टप्रपाटकारम्भे पवं क्ष्यते । #* सयु- 

ग्न इति # । युकतवानिति युग्वा इाकटधिशेषः । तेन सद् वतेमानः 

सयुग्वा तस्य ! रयिक # इति तस्य शुदं नाम । # जानश्रतिरिति #% 

जनुतेरपप्यम् । # पौत्रायण इति # । पुत्रस्य पातः । # देषताभि- 

ति *। उपास्यं हेवतामः। # अह हारेत्वा छद्र तवैव सह गोभि- 

(स्त्विति # । अः प्रतिभेघे । हित्याश्चयं । दरित्वा दारेण युक दत्वा 

(थः । चुदरेति सम्बोधनम् । गोभिः सह यदानतं तरसं तव निकर 

एव तिष्ठत्विलय्थः । केचिशु, अरे द्र त्वा त्वाम यहद धिक् । सख 

प्रानीतो रथादि तथैवास्त्वित्येवं भ्याकुवेन्ति। # भुखेनेति # । 

दारेण । सूत्रमवतायै व्याकुवैन्ति । # अत इत्यादि # । # कं घर 

पनमेतदित्यादि # । कं षरे, कम् ड अर पने राजञानमेतावत्कमेक- 
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मिव रयिकषमालथेति खापकरषश्रवणात् । किमतो ! यथ्रवमत आई। 
तदाद्रबणात् । बत तदनन्तरम् आद्रवणाव् । शचमनु आद्रवतीति 
शूद्रः । परोक्षवादार्थं दीर्धः सर््लख्यापनाय । रूदिर्योगमपहर- 
तीति न्यायात् कथमेवमत आह । सरुच्यते हि । खस्य सर्वबनतवं 
सुष्यते । हैसवाक्याच्छोके जावे, त्मागत इति । अन्यथा भपश्न- 
स्य पिङ्कारवचनमनर्थकं स्यात् । युक्तश्वायमर्थो, ब्रह्मविदः सर्व- 
तेति । तस्य मास्सर्यनिराकरणं वा सम्बोपनफटम् । तस्माच्छुचं 
परयाद्रबणादेव शूद्रपदपभयोगो, न जातिशुद्रवाची ॥ ३४ ॥ 

कत एवमत आह । 
` क्षत्रियलावगतेशोत्तरतर चैत्ररथेन रिङ्गात् ॥ ३५ ॥ 

जानश्रुतेः पौत्रायणस्य प्ज्नियलमवगम्यते । गोनिष्करथ- 
कदे, क स 

कन्यादानात्। न दि क्षलृप्रथृतयो ते क्षभियादन्यस्य सम्भवन्वि। 

तारं सन्तं सयुग्वानं रथिक्षमिवात्थेयथः । # शुचमन्वित्यादि # । 
अद्र, # दधेः पृषोदरादित्वाद् वणान्तररोपस्याप्युपलक्षफः । # इ~ 
दिरिष्यादि # । पूवैतन्त्रे उक्तन्यायाद् रथकारपदे ङदिरेवाता, 
न तु योग इति कथमत्र तद्विरडमाद्वियत श्त्यथैः। नु सुचनमेषा- 
चरामित्रेतमिति कथं शेयमत आहः । # अन्येत्यादि # । नजु स्वस्थ 
सवैक्ञत्वस्यापनाये प्रपल्नधिङ्कारवचनमपि ब्रह्मविदोऽ्युचितमित्यर- 
या पक्चान्तरमाहुः। # तस्य मात्सर्ये्यादि # । एवमुक्ते मत्सरष्याति- 
-वोषलत्वं ्ात्वा तं स त्यजत् तदुपास्यानं शुत्वाऽ्न्योऽपि दयजेिषेव- 
दै तथां वचनमतो नानुचितमित्यथेः । # तस्मादिति # । गमकेन 
योगोपोद्धलने रुूदेरफिञचित्करत्वात् ॥ ३४॥ 

्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चेश्ररथेन लिङ्गात् ॥ सुत्रमवतारय- 
 न्ति। # कुत इत्यादि #। ननु मास्तु शु द्रशब्दोऽत्र जातिच्युदवाची, त- 
थापि जानशुतिजातेरनुक्तत्वात् तदपेक्षायां स पएवानुपृवीं साभान्या- 
ज्ञातिमपि बोधयिष्यतीति कुतस्तदनादर श्यत आहेत्यथः । # क्ष- 
त्तृश्रभ्ूतय इति #। बहुपाक्यत्वावसथकरणन्राह्मणभोजनक्षत्रन्ताः। 
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नाजधपैताव् । न न्यो ब्राह्मणाय भायात्वेन कन्यां दातुं शक्रो- 

कि । न च प्रथमर॑सवाक्यं शूद्रे सङ्गच्छते । उपदेदाचेति चका- 
शयः । 

तथापि संबर्मबि्ायां युदरस्येवाधिकारं मन्वानस्य निराक- 

भारा्थ हेतुमाह । उत्तरत्र वेत्ररथेन लिङ्गात् । अथ ह शोनक 
क~ तसय णक 

बहुपाक्यत्वादीनां धर्मिष्ठे घनवति शद्रे कदाचित् सम्भवेऽपि क्षत्र 
स्थापनस्य राजधरमैत्वेनान्यत्रासस्मवात् तत्प्रथूतित्वसुक्तम । तश्या- 
पि कथञ्चित् सम्भवमाशङ्य हेत्वन्तरमाइः। # न ह्यन्य इत्यादि » । 

पुराणादौ तदानस्य क्षत्रियङतत्वेन स्मरणात् तयेत्यथः । शद्रा- 
दारोपरसंग्रहटस्य मयुपभ्रतिभिरूक्तत्वात् तस्य च कन्यादानहेतुकत्धात् 

तस्यापि सम्भवमाशङ्य हेत्वन्तरमाह: । # नेत्यादि # । # भ्रथ- 

महंसवाक्यमिति # । दोषोयि महाक्ष भल्याश्च जानश्युतेः पौत्रायणस्य 
समे दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङीव् तत्वा मा प्रघाक्षीरिति 
वाक्यम् । होदोयीति भथसूचकं सम्बोधनम । दिवेति चुलोकेन 

दिनेन वा । प्रधाक्षीरिति पुरुषव्यलययः। मा प्रदहत्वित्यथैः । रवा 
इत्यत्र सोडदेशो वा । तथाचेतादशमाहारम्यस्य शद्रे अश्वुतर्वाद्- 
स्मृतत्वाश्च न शद्धे सङ्गच्छत इत्यथैः । # उपदेशादिति # रयिक- 
कृतावुपदेशात्. । शद्रे विद्योपदेशस्य काप्यसिद्धत्वादन्रापि द्र 
भोतृकत्वस्याशक्यवचनत्वात् तथेत्यथ: । पतेन यथा कृताय वि- 
जितायाधरेयाः संयन्तयेवमेत९ तमभिसाभरेति यत्कि परजाः साधु 
कु वन्तीति रपिकमादास्म्यबोधकस्य द्वितीयं सवाश्यस्याप्यत्र प्रा- 
प्रामाण्यं दोषितम् । दीनान्यवणेकन्यायाः प्रथमतः संप्रहे खवणे- 
हनेभखन्दनोपाख्याने सिदत्वादयिकप्रथमविवाहस्यान्यवाप्रखिदे- 

रेतत्कन्थाग्रहणेन दूष्यतायां रयि तारशामाहात्म्यस्यास ङ्गत्यापते- 

रिति । नयु हैसवाकयस्य धर्मषठत्वादिमात्रवोधकत्वं, न तु कषज्रिया- 
साधारण्यमिति शाङ्कगयां सूल्शेषमयतारयन्ति । # तथापील्यादि #। 
धवं प्रहिरवदेन तथा मन्धानं निराकतै हेतुमाहेत्यथेः । # उ्तर- 
शेति # उपसेहारवाक्ये । कथं ततर क्ष्रियत्वावगतिरित्यत आहुः । 
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च कापियममिपतारिणं च काप्षपनिपिद्युचतरतर प्राह्मणक्षतरियौ तौ 
निर्दिष्टे । कक्षा सेना यस्येति । कक्षतेनस्यापत्यं का्षतेनिरिति। 
अस्व व्याख्यानं, चत्र इति । चित्रा रथा यस्य तस्यापत्यं, 
तेन चेत्ररथेन । कं्तारूपा रथा इति व्याख्यानम् । एतेन ३ 
चित्ररथं कापेया अयाजयभ्निति । शोनकश्च कापियो याजकश्च । 
याज्यश्च चित्ररथस्य पुत्रः काप्षपेनिरिति। ब्रह्मचारी ब्रह्ममित् । 
इमो ठु संवर्गविधोपासको । प्राणाय हि मित्ता । तस्मा ददवुः। 
उभावपि श्लोको भगवतः । 

# फक्षा सेतेद्यादि # । # तेन वैत्ररथेनेति # क्षत्रियत्वावग- 
तिरिति शेषः। काक्षसेनिपदस्य कथं चित्ररथपदव्याख्यानत्वमिलयत 
आहुः । # कक्षारूपा श्यादि #। 'कक्षः स्यादन्तरीयस्य पश्चादञ्ल- 
पले । स्पदधापदे च दोमुखे ' इति कोशे स्पदधौस्यानं फक्षापदेनो- 
ख्यते । तथाच चित्रत्वात् स्प्धास्थानरूपा रथा इति हेतोः कक्षा- 
पदं चिश्रपदव्याख्यानम । सेनापदे च रथपदव्याख्यानमिलयथः। 
एषं ङे रोन भ्यास्याने कि बीजमिल्याकाद्भायां लिङ्पदं विदण्वन्ति। 
# पतेनेत्यादि #। धवं च छन्दोगानां द्विरात्रे भूयते । पतेन वै चेव 
रथं कापेया अयाजर्ये्तमेष्छाकिनमन्नास्याध्यक्षमङ्रवस्तस्मशित्ररथो 
नामकः क्षश्रपतिजौयत इति । तथाच समानान्वयानां समनान्वयां 
पव याजका भवन्तीति प्रायेण ष्म । अतः कपिथस्तम्बन्धात् 
काक्षसेनिश्नैत्ररथ इति तथेत्यथैः । परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बि. 
मिक्षत्यदेस्तात्प्यमाह । # व्रह्मचारीत्यादि # । "रमो शोनका- 
भिग्रतारिणो संवगेविद्योपासकी । संवगस्त्वधिदरैवतं वायुरध्यात्मं 
त्राणः । यतो हेतोः प्राणाय भिक्षा 4 अन्नस्य प्राणमोगाथेत्वात् । तदथं 
ब्रह्मचारी जानाति न वेति सन्दिश नद्दतुः । ततो 'महात्मनश्चतुपे 
देव एकः कः सो जगार भुवनस्य गोपाः । तै कापेय नामिपदयाम्त 
मलयौ अभिप्रतारिन् बहुधा बसन्तम' इति ब्रह्मचायुक्तः कोकः 1 
भात्मा देवानां जनिता प्रजानाः हिरण्यं बभसो नसृरिः । 
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तेन भकृतेऽप्येतौ गुरुदिष्यो ब्राह्मणक्षतियायेवेति गम्यते । तस्पाम 
नातिद्र संबगंविश्ायामधिकारी ॥ ३५ ॥ 

सेस्कारपरामशौत् तद्भावाभिटापाच ॥ ३६ ॥ 

इदानीं शूद्रस्य कवचिदपि ब्रह्मविद्यायामधिकारशेदश्राऽपि 

महान्तमस्य महिमानमाहूरनदयमानो यदनन्नमत्ति ' इति कापेयोक्त- 
श्ेर्युभावपि क्छोको, # भगवतः प्रजापतिङपयोधकत्वात् परम्पर- 
या मगवत्सम्बन्विनी । ग्छोकाथैस्तु, महारमनो मादारम्ययुक्तान्, 
चतुरश्चतुःसंस्याकान् अग्निसूयंचन्द्रापरूपान् देवानू वायुरूपेण, 
वाक्चक्षुःभोत्रमनोरूपान् प्राणान् प्राणरूपेण यो देव पकः कः प्र- 
जापतिः सो जगार प्रसितवान् । भुवनस्व भूतोद्भवस्थानस्य भूरा- 
दिलोकस्य गोपा रक्षकः । हे कापेय तं मत्य मरणधमौणो विवेक- 
शन्था नाभिपदहयन्ति । न जानन्ति । हे अभिप्रतारिन् बहुधा अ- 
घ्यात्माधिदरेवताधिभूतपरकारेवसन्तमिति । वितीयन्छोी तु, दिरण्य- 
दष् इत्ति, अस्तदेष्रः । बभसो भक्षणश्रीरः । नसूरिः, न विच्यते- 
ऽन्यः सूरियेस्मात् सः । अनद्यमानोऽन्येरमक्ष्यमाणः । यद् यस्माद् 
अनश्रम् अभ्रिवागादिरूपमत्ति भक्षयति तस्मान्महामहिम श्ये्वं 
वयं जानीम इति । तथाचेयं परम्परिता ब्रह्मविधा, न तु साक्षात् ! 
तेन सिद्धमाहुः । # तेनेत्यादि # । उक्तरास्मन् वाक्यदोषे । सं- 
घगेविद्योपासकयोत्राह्यणक्षनिययोरेवोक्तत्वेन श्ररृते तयेत्यथैः । 
फठितमाहुः । # तस्मादित्यादि # । तथाच परम्पराविद्यायामपि 
यत नाधिकारस्तत्र साक्षादधिधयायां फि वाच्यमिति मावः॥ ३५ ॥ 

संस्कारपरामदोत् तदभावाभिलापाच्च ॥ ननु, श्चतिलिङ्वा- 
क्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोषेल्यमर्थविप्रकषादिति 
जेमिनिना श्ुत्यपेश्षया लिङ्गादीनां दीबेल्यस्य साधितरात् तत्रापि 
द्विष्टानां तेषां सुतरां तथात्वाच्शकत्येवाधिकारः शद्रस्यादतेग्य इ 
व्याख्यां सूतं पटित्वाथमाहुः। # इदानीमित्यादि *# । बुदिस्था- 
यां शाद्ुायाम, अधीहि भगव इति होपससादेति सनर्छुमारनारद्- 

भक 
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कर्प्यत । तत्त॒ नालि । सवत पेस्कारपरामर्शात् । उपनयनसं- 
स्कारः सवत्र प्रागृश्यते । तं होपनिन्ये । अधीटि भगव इति धै 
पस्साद । तान् हाुपनीयेयादि परदशेषूपनयनपूवंकमेष विधादानं 
प्रतीयते । शुदरस्य तु, तदभावाभिखापात् । चतुय एकजातिस्तु 
शूद्र हति, न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च पैस्कारमहैतीति शूद्रस्य 
सैस्कारानिषेधाव्। चकाराश्न श्राय मति दथादिति निपेधः॥२६॥ 

तदभावनिद्धीरणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥ 

इतश्च न शूद्रस्य सर्वयाधिक्रारः । तदभावनिद्धारणे शुदरला- 
भावनिद्धारण एव गुरुशिष्यभावप्ररत्तेः । सयकामो ह जाबाल 
हृयत्र, गोतमः सत्यकाममुपनिन्ये । नेतद ब्राह्मणो बिवक्वुमतातै 
सत्यवचनेन शूद्राभादं शतेष । चकार एवार्थे । चकारेण निद्रार- 
णमुभयङ्गानार्थम् । वणेलं शूदरामावञ्च । तस्मान्न शुदरस्याधि- 
कारः ॥ २७ ॥ 

संवादस्थं प्रतीकम् । तत्र घ, यद्वेत्थ तेन मोपसीदेत्यामन्श्रणे, ऋग्वे. ` 
भगवोऽध्येमि यसुर्वेदं सामबेदमिति वेदाध्ययनलिङ्गादेवोपनयन 
संस्कारप्राधिः। तानू हायुपनीयेवेति वेद्वानरविद्यायामपि प्राचचीन- 
वारादीनां षण्णां प्रहाभोत्रियत्वलिङ्गादेव तत्प्राप्तिः । निषेधस्तु 
वैरोषिकस्येवेति न दोषः। शेषं स्पुटम् । तथाचात्र "आनर्थक्ये परमाः 
णानां विपरीतं बलाबलम! इति स्यायाम्न शृद्रशुतिमत्रेणाधिकार- 
सिखिरित्यथंः ॥ ३१॥ 

तदमावनिरखारणे च प्रवृत्तेः ॥ किमुमयमिपेक्षायामाहः। 
# धणेत्वमि्यादि #। अयमथः । तद्वाक्याज्निभितेऽपि प्राह्मणदीज- 
त्वे व्यमिचाण्जन्यत्वाख्छरद्रता श्यात् । तदभाषस्तु वामदेव्यसामो- 
पासकस्य न काञ्चन परिहरेदिति सवेगामित्वाभ्यजुहानात् तज्ञ- 
न्यस्य व्यमि वारदोषानाक्रान्तत्वाद् वणेत्वशद्रत्वाभावं शत्वेति पू- 
वैण सम्बन्धः ॥ ३७॥ 
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श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात् स्मृते ॥ ३८ ॥ 
दूरे शधिकारचिन्ता । वेदस्य श्रवणमध्ययनम्थहनानं यमपि 

तस्य प्रतिषिद्धम् । तत्सनिपावन्यस्य च । अथास्य वेदमुपश्वण्व- 
तस्नपुजवुभ्यां श्रोत्रपरतिपूरणभिति । युधा एवच्छम्ाने यच्छ- 
द्रः । तस्माद्छ्रसामीप्ये नाध्येतव्यमिति । उदाहरणे भिहाच्छेदो, 
धारणे क्षरीरभेद इति । दोहादो शूद्रमेबन्पे मन्नाणामभाव एव । 

स्प्रतिपरयुक्तयापि वेदार्थे न शुद्राधिकार श्त्याह ॥ स्म्रतेश्च ॥ 
वेदाक्षरविचारेण शद्रः पतति ततस्षणादिति । चकारस््वरधिकरष्प 
सम्पू्णतथ्ोतकः । स्मारतपोराणिकङ्नानादौ तु कारणविरेषेण 
शूद्रयोनिगतीनां महतामधिकारः । तत्रापि न क्ैजातिशुद्राणाम्। 
तस्माभ्नास्ति वैदिके क्वचिदपि शुद्राधिकार इति स्थितम् ॥३८॥ 

भअवणाध्ययनाथं्रतिषेधात् स्मृतेश्च ॥ # यथु वेति #। यदि 
उ वेति पदच्छेदः । शेषं निगदेन व्याख्यातम् । एवं सूत्राणि व्या- 
ख्याय प्रासङ्किकमाहुः # स्मातंपीराणिकेत्यादि # । अयम: । पुरा- 
णान्तरे, श्रावयेच्चतुरो वणान् रत्वा ब्राह्मणमप्रत इति शूद्रस्यापि 
सामान्यतः भ्रावणविधानात् । स्मृतिकीमुचां स्कान्दे । "अस्ति चु- 
द्रस्य शुभरूषा पुराणेनैव वेदनम् । वदन्ति केचिद् विद्वांसः सीणां 
शुद्र समानताम्" इति । सिद्धान्तश्रवणं प्राहु जानां मुनिसत्तम । “ 
शूद्राणां च विरक्तानां तथा सीणां महामुने । सिखान्तश्रावणं 
प्रोक्तं पुराणश्रवणे बुधैरिति' ्रवणवोघनात् । पाद शस्कन्धेऽपि, 

\ साधवे शुचये श्रयाद् भक्तिः स्याच्छद्र योषितामिति भगवद्वाकषया- 
\ङ् प्रथमस्कन्धे, 'खीशचद्रद्धिजबन्धूनां भ्रयी न भृतिगोचरा । इति 
कै तमास्यानं रूपया मुनिना तभ" इति वाक्याच्च भारतपुराण- 
कणमसन्दिग्धम् । ततश्च बुद्धिमतां श्ानमपि भवत्येव । परन्तु 

-गहशक्षाने, "आसक्तौ भगवानेव शापे दापयति कचित् । अदङभग- 
रेऽथवा रोके तन्मागेष्यापनाव हि' शत्युक्तरीतिकेन शापादिना 

५६ 
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कारणविरोषेण श्चद्रयोनिगतानां महतां विदुरषेदवादिषासीसुतसद- 
शां फलमुलोऽधिकारः । तादशमेव तश्र कइताथत्वस्मरणात् । तश्र 
श्रयोनिगतत्वेऽपि न कमेजातिश्चद्राणाम । ' अत्रापि वेदनिन्दाया- 
मधमेकरणातर तथा । नरके न मवेत् पातः किन्तु हीनेषु जायते' 
पत्युक्तरीतिकेन कमणा जातिश्चद्राणां न फटमुखोऽधिक्ार इति । 
# क्नादाविव्यादिपदेन, जपस्तपस्तीथयाता प्रनज्या मन््रसाघनम । 
देवताराधनं चेव श्ीश्ुद्रपतनानि षड्" इत्येतेषां संग्रहः। बिवुरा- 
दीनां तीथेयात्रादिददौनात् । तरेषां त्वेतानि निषिद्धान्येव । अत 
पवेदानीन्तनानां तत्कनणां कामक्रोधादय एव द्यन्ते, न तूपरम 
इति । पएतद्धिकरणद्वयं प्रासङ्गिकम् । 

अथ प्रसङ्गादिदं विचायते । श्द्रादयः सवै भारतं पुराणं 
च पठेयुने वेति । तत्र, "भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दितः । 
हश्यते यत्र वै घर्मः सरीश्द्रादिमिरप्युत' इति प्रथमस्कन्पे, "विप्रो- 
ऽधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम् । वेश्यो निधिपतित्वं च 
शरदः श्ुद्धत पातकाद् ' इति द्वादशस्कन्धे च धमेददौनश्रीभाग- 
वताध्ययनयोर्बोधनात् । "तस्माद् भारत सवौत्मा' इत्यश्राभयेच्छायां 
सवैसाधारण्येन कीतेनविधानाच्च सवमेव भारतं पुराणं च सर्व 
पटेयुरित्येवं प्राप्ते । 

अभिधीयते । ब्रह्मल्ञानभागांशव्यतिरिक्तमेव पटनीयम्। धर्म- 
बरह्मणोरतीन्द्रियत्वेन प्रथमवाक्ये ददोभुख्याथस्य ब्रहीतुमशक्य- 
तया धमोदिशाब्दज्ञानमात्राथेकत्वेन पाटाप्रापकत्वात् । {्तीयेऽष्य- 
धीत्येत्यस्य स्मरणाध्ययनसाधारण्यात् स्मृत्वा गुरमुखाद्वा गृदीत्वे- 
त्य्थैन तथात्वास् । नच सखाध्यायत्राह्मणशुतौ, प्राङसीनः खा- 
ध्यायमधीयीतेत्यादौ केवलोच्चारणेभ्पि तथा प्रयोगात् तसपरासि- 
रिति वाच्यम । विनिगमनाविरहात् । नचेतः पूर्वै, य पतां श्राव- 
येदितिं सवौ संहितां पटश्नश्नन् प्रयत इति पादं प्रकम्य, विपोऽधीः 
व्येति छोककथनादुपक्रम एव विनिगमकोभस्त्विति वास्यम् । 
श्रापि श्रावणाधुस्तरमेतत्कथनेनौध्ययनशब्दमदहिम्ना च वणं | 
सिद्धे, कपिशदेषैः खमातुरप्योपनिषदमागवतक्ञानयोरनुक्तत्वेन 
श्द्योस्तदंराश्रावणे तयोस्तच्छरवणानधिकारे च सिद्धे, द्रया. 
वहं ज्ञातो नातोऽन्यदू वज्तुुत्सष्ट । कूमारस्य तु या बुद्धिर्वेद् 
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ता शाश्वतीमहम् ' इस्युयोगे सनत्छुजातीयारम्मे विदुरवाक्या- 
जज्ञानोत्तरमपि वदनानधिकारे च सिद्धे, अवणपटनयोः पठन पव 
चा तावदशत्याग्यैवोचित्यात् । तथा प्रणवादिमान् वैदिकमन्षयु- 
ोऽपे त्याज्यः । वेदः प्रणव पवाग्र इति, स स्वैवेदो पनिषद्धेदबीजं 
सनातनमित्यादिवाक्येः प्रणवस्य विशेषतो वद्त्वनिश्चयात् । भौ- 
पनिषदानां नारायणाष्टाक्षरादीनां मन्त्राणां नारायणकवचादौ प्र- 
त्यमिज्ञानाश्च । नच देवतादिवाचकपद्वत् प्रत्यभिज्ञाया अप्रयोज- 
कत्वमिति शङ्खम । 'नाममन्तरस्तु शद्रस्येति ' खाहाकारनमस्का- 
रौ मन्त्रो शद्रे विधीयते । ताभ्यां शद्रः पाकयकचेर्यजत ब्रह्मवान् 
स्वयम इ्यानुशासनिकपवौदौ तदयुज्ञादशैनेन तेषां च तदभावेनै- 
तद्दष्टान्तस्यात्र वक्तुमशक्यत्वात्. । किञ्च द्वितीयस्कन्धे धीशः 
*भ्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च समतंव्यश्च ' इति श्रवणात् तृतीयं स्मरण- 
मुक्तम् । प्रथमे सूतेनपि, “शोतव्यः कीतितग्यश्च ध्येयः पूज्यश्च इति 
तथोक्तम् । एवं प्रकृतेऽपि ध्रवणपटनफलकथनोच्तरं स्मरणस्यापि तद् 
वाच्यम् । अन्यथाऽ$काङ्कखान्तरोदयप्रसङ्गाबर । अतः सदेद्यादष्य- 
धीत्येति पदं स्मरणाथकमवसीयते। यत्तु ब्राह्यणो ब्रह्मव्स्वी राज- 
न्यो जगतीपतिः । वैद्यः पठनू विदूपतिः स्यनच्छरद्ः सत्तमता- 
मियाद् ' इति चतुथस्कन्धीयम् । तत्तु पृथुचरितमुपक्रम्य पठित- 
त्वात् प्रकरणावरुडखमिति न तेन सवैपाठः प्रापयितुं शक्ष्यते. । नच 
'पटठेरच नियमं गत्वा भ्रीमागवतमादराद् ' इति निबन्धे भीमदाचा- 
यैरक्तत्वात् सवै पठनीयमिति शङ्कन्यम । तत्रापि तदृंशत्यागे बा- 
धकाभावात् । अन्यथा ्यदौपनिषदं क्ाने श्रीभागवतमेव वा । 
धर्णिनामेद तद्धिः स्यात् खीश्चद्राणां ततोऽन्यथा ' इति तृतीयस्क-“ 
न्धीयनिबन्धवाक्यस्य, 'भागवतक्षानमपि नेवर्णिकानामेव। उपासना- 
याः प्राधान्यात् । यदेव भगवता बरह्मणे प्रोख्यते, तत् नेवर्णिकयना- 
मेवेति शषातष्यम् ' इति तत्मकादाग्रन्थस्य च विरोधापत्तेः । नजेका- 
इशस्कन्धेऽपि, ‹ पष तेऽभिहितः छत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रह ' इति 
कैथनाख्चतु-छोकीतुल्यतयोपदेशंस्य तश्रापि स्वात् तश्राप्यनधि- 
कारः शङ्खाः । तदग्रे, ' नैतत् त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय राटाय 
च । अगरुशरूगेरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् ॥ एनेदेिरविंहीनाय 
ब्रह्मण्याय प्रियाय च । साधवे श्चुचये ब्रूयाद् भक्तिः स्याच्दृद्योषि- 



पेण पप्रकाशे अणुभाष्ये । 

कम्पनात् ॥ ३९॥ 

कटवल्डीविचारेण निश्चिता शपिकारिणः । 

वाक्यान्तरं च तत्रयं चिन्यते प्रटयावपि ॥ 
यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति नि;षटतं पहृद्यं बज- 

ताम ' हति कथनात् कमेक्ञानादिमिभ्रतयोपदेशाच् तादा रावणे 
बाधकाभावेन तत्र तेषां भ्रावणाधिकारस्य सिद्धेः । अन्यथा तद्धि- 
रोधापत्तेश्च । नचाभयेच्छायां तदथं कीतैनस्य विरोधः शङ्यः । 
तश्र भगवत पव कथनाच्छरीभागवतपदाभावाच्चोक्तंकदेदातिरिक्त- 
भागवतकीतेनादपि तत्परिहारसिद्धेः । पुरुषोत्तमसहस्मनामपाठ- 
स्यापि फलोक्तिप्रसङ्गे, सहस यैस्तु पठितः पठितं स्याच्छुकाभ्यृत- 
मिल्याचायोणां वाक्यात् तस्मादपि तत्सिद्धेश्च । ये पुनरेतानि वा- 
क्यान्याश्रिय खस्यापि पाठटाधिकारं शद्रा आपादयन्ति, तेषां मात्स- 
योदिदोषग्रासेन भ्रीभागवतोक्तघर्मष्वप्यनधिकारः । "धमः ्रोज्दि- 
तकेतवोऽअपरमो निमेत्सराणां सताम्." इति वाक्यात् । किं पुनः 
पाठे ! तेनेव गीतापाठो व्याख्यातः । तत्राप्यध्यायसमापौ, उपानि- 
षत्छु ्रह्मविच्ायामिति दशनात् । तस्मादुक्तातिरिक्तमेव शरैः पट- 
नीयम् । न तु धावणीयं, पाठनीयं वा । विध्यभावादिति नि- 
ष्षेः ॥ २८ ॥ ॥ ९. ॥ 

कम्पनात् ॥ पवं प्रासङ्धिकमधिकारनिरूपणं कृत्वा ूर्वप्रस्तु- 
तमेव पुनः सिहावरोकनेन विचारयतीत्याहुः। # कठवट्ीत्यादि #। 
हि # यतो देतोशत्यूपास्यानं मनुष्यानधिरृत्य ्रवृत्तम । अतः, श- 
ब्दादेव प्रमित इत्यधिकरणे प्रस्तुतेन कटवलवीष्यादुष्ठमात्रविचारे. 
णाधिकारिस्मरणे प्रसङ्गात् ते निश्चिताः । च # पुनः परासङ्किकस- 
मापो तत्रत्यं षष्ठवललीसयं वाक्यान्तरं चिन्त्यते । अवसरसङ्क्या 
विचायते । तश्थिन्तनस्य किं प्र्योजनमत आहुः । # प्रल्यावधी- 
ति # तद्धाक्यप्रतिपां रूपं प्रलयस्यावधिभूतम् । तस्य ज्ञाने त्र 
ख्यः स्यादतो हेतोशिन्तयत इत्यथः । विषयवाक्यं, सन्देहवीजं, स~ 
नदेहाकारं चहु: # यदिदमिलयादि # । # वेतील्यन्तम् #। नयु प्र- 

१ कि  । 



१ अध्याये २ पाद्; । ४०९ 

युतं य ९तद्विदुरमृतासते भवन्तीति । अत्र॒ प्राणवजोद्यमनदा- 
ब्दाभ्यां सन्देहः । फ भराणोपासना, शनदरोपासतना वा, ब्रह्मवाक्यं 
वेति । बाधकरब्दस्य श्रुतित्वान्न भकरणेन निर्णयः । अमृतं बे 
प्राणा इति श्रतेः । प्राणोपाप्तकस्याप्यगरतपराप्चि्युज्यते । इन्द्रस्या- 
प्यमरत्वात् । वज्मुद्यतमिति प्राणपक्षे वियोजने परणजनकलवाद् 
भयरूपतम् । इन्द्रपक्षे बरलाधिष्ठादरतान् भाणत्वम् । तस्मात् प्राण 
इन्द्रो वा वाक्यार्थं इत्यवं प्रापने । उच्यते ॥ कम्पनात् ॥ कम्पनमत्र 
प्रथमवाक्यार्थः । स च भयहेतुकः । अगरिशेपेण सर्वनगत्कम्पनं 
भगवद्ध तुकमेव भवति । 

करणस्य ब्राह्मत्वात् तेनैव निश्चये विचारोऽनशक इति शङ्ायामा- 
हः । # बाधकेत्यादि # । तथाच पकरणापेक्षया श्ुनेवेलिष्ठत्वात् 
प्रकरणेन न निणय शव्यतो विचार आवदयकः श््य्थः । पूर्वपक्ष- 
माहुः । # भस्रतमिल्यादि # । तथा अमृतपदस्याप्यनेका्थत्वाद् वा- 
क्योक्तफलेनापि न निणय दत्य; । तहिं प्राणविद्येवास्त्वित्यत 
आहुः । # इन्द्रश्येष्यादि # । तवुपासकस्याप्यमृतत्वप्राियुज्यत 
इति पूर्वेण सम्बन्धः । इन्द्रस्यात्र कथं प्राप्िरित्यत आहुः । # वज्नमु- 
्चतमिति # । तथाच लिङ्कत् परा्िरितव्यथैः। # तस्मादिति # प- 
करणपेक्षया श्रुतिलिङ्कयोः प्रबलत्वात् । तथाच ब्रह्मचाक्यत्वाभावे 
पू्वैपक्षे तात्पथैम । सिखान्तं व्याचक्षते । # उच्यत इत्यादि # । ` 
अत्र रि, यदिदं फिञशचेति पादलयमेकं वाक्यम् । य पतदिति तुरीय- 
पादो भिन्लं वाक्यम् । तत्र, यदिदं किञ्च परिदद्यमानमपरिददयमानं 
अ स॑ जगत् प्राणे विधमाने निःखतं बहिरागतं सदेजनि कम्पते । 

, चैत्र हेतुः। महतां भय तस्मात् तादा वज्नमायुधमुद्यतं जगन्ियमना- 

ह्ासितमिति पदसम्बन्धात् कम्पनमन्र प्रथमवक्याथः । सक 
भयहेतुकः । तेन स्वतः कम्पनं वायते । तथा, यदिदं फिञ्चत्यनेन स- 
वेपदे सङ्कोचो वायेते। अतोऽविशेषेणासङ्को चेनेददां सव जगत्कम्पनं 
भमगवद्धेतुकमेव भवति । न प्राणे । तस्य सखधियोगन भयजनकः- 



४४६ पपरक अणुमाष्ये । 

नवैकान्ततो वजन शृनद्रस्येवायुषं भवति । अग्िहटदयत्वाव । 
तस्य तातस्य हदयमाच्छिन्दव साऽकानिरभवदिति श्रुतेः । तस्मा- 
न्मारकक्ूपमेबेदं भगवतः । प्राणश्म्दवाच्यतं तु पूर्वमेव सिद्धम् । 
तस्मात् सर्वजगत्कम्पनं भगवत्करृतमिति भगवानेव वाक्यार्थः ॥२९॥ 

उयोतिदंशनात् ॥ ४० ॥ 

य एष सम्पादोऽस्माच्छरीराव् सयुत्थाय परं ऽ्योतिरभि- 

तयेरश्ाकम्पनाहेतुत्वात् । ननु तिं श्ुतेः साधारणत्वान्माऽस्तु प्राणः, 
किन्त्वन्द्र पवास्तु । वाक्यापेक्षया लिङ्स्य प्राबल्यारित्यत आहुः # 
नचेत्यादि * । सिद्धमाहुः # तस्मादित्यादि # । यस्मादिन्द्रप्राणी 

नात्र शक्यवचनो तस्मात् तथेत्यथः । ननु तथापि प्राणशबदवाच्य- 
त्वस्य, अत पव प्राण इत्यधिकरण पवावधारितत्वादस्याधिकरण- 
स्य रि प्रयोजनमत आदुः । # प्राणेत्यादि # । # तस्मादिति #। 
यस्मादुक्तदाक्यार्थरुपत्वं न पूवत्र प्राणराब्दशदििते सिद्धं तस्मात् । 
अत्रैतादश्षस्य ेतोवाक्यान्तरे अदशनाद्धेतुरेव पक्षमाक्िष्स्यतील्या- 
शयादिमृ्निष्ठविशेषान्तरविमशावधारणेनेव तरस्फुरणाश्च पक्षाजु- 
लेख इति न न्यूनता । धारता तु विषयवाक्य एव स्फुटा । थत्रा- 
ऽवान्तरप्रलयकतेत्वं प्राणे आशङ्खा तक्निवारणाय अक्ञभयोत्पाद कत्वेन 
तद् ब्रह्मणि साधितम् । तेन बुद्धिख्थानात्मिकेवाधिकरणसङ्तिः। 
यशु शाङ्कुराचार्यैरत ब्रहमप्रतिपत्ती पूर्वोत्तरपयौलोचनादिति हेतुर- 

कः । तन्तु सूत्रमेव विरुणद्धि । सूते कम्पनस्थेव हेतुत्वेन कथनात् । 
योऽप्येजयितृत्वस्य ब्रह्मधमेत्वेन प्राणेनेति मन्त्रस्य तदृबोधकतयोप- 
न्यासः । सोऽपि तथा । मन्त्रे जीवनस्य तथात्वेनोक्त तया कम्पनावो- 
धकत्वादिति ॥ ३९॥ ॥ १०॥ ` 

ज्योतिदशैनात् ॥ # य पष इत्यादि # इदं ऊन्दोग्ये द्शाम- 
प्रपाठके ददरविधायामिन्द्र प्रजापतिसंवादे च पठथते । पतावान् 
परं विरोषः। पूवश्र, निष्पद्यत इत्यनन्तरं, स आत्मेति वाक्यदोषः । 



९ अध्याये ३ पाद्; । ४५७ 

सम्पद सैन रूपेणाभिनिष्यद्यत इति । तत्र सशयः । परं ज्यो- 

तिर्महामूतरूपं ब्रह्म वेति । 
बरह्मधमांश्च ये केचिव् सिद्धा युक्तयापि साधिताः । 

निणीयकास्ततोऽप्यन्ये चत्वारोऽत्र निरूपिताः । 

तत्र रूढ्योपपत्या च महाभूतमेव ज्योतिरियेवं भ्राप्रे । उ- 
व्यते । उयोतिर््रह्यैव । कुतः । द्दीनात । सर्वत्र दीनं न्याय इति 

वितीये त॒, स उत्तमः पुरुष इति । तब्रोत्तरवाक्यमसन्दिग्धमः ॥ 
गीतायाम्, उत्तमः पुरप्रस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहत शव्युप्ंहणेनास्य 
जीवबोघधकताया वक्तुमशक्यत्वात् । तेन सं तत्र पर्येति जक्ष् 
क्रो इन्नियभिमे वाक्ये तच्छब्दद्धयेनोभयोः परामर्शोऽपि विभक्तिसामा- 
नाधिकरणण्यं सन्निधि चानारत्य व्यवहितं व्यधिकरणविभक्तिषोधि- 
तमपि ब्र्येवाद्रणीयमिति निश्चयात् । अतो दहरविद्याखं वाक्यमेव 
विषयः । संशयस्तु स्फुट प्व । तदृषीजं तु प्रकरणापेक्षया श्चुतः प्रा- 
बस्य 1 उपोतिश्चरणाधिकरणेनास्य गताथेतानिरासायास्य प्रयोजनं 
क(रिकयाहुः । # ब्रह्मेत्यादि #। # चत्वार इति #। उपसम्पत्तव्यत्व- 
म्र उपसम्पन्नखशूपाभिनिष्पाद कत्वम् । पूवेवाक्यगतं हृद्यत्वं, स- 
त्यपदाक्तं मत्याऽमृतनियामकत्वं चोत्तरवाक्यगतम् । तद्यथापि हिर- 
ण्यनिधिमिदयारभ्येवंवित् स्व लोकमेतीति वाक्यक्यात् । # निरू- 
पिता इति # । निणीयका निरूपिताः । अतो न गताथतेयथेः । पूवै-“ 
पक्षमाहुः । # तत्रेत्यादि # । # उपपत्येति # । भस्माच्छरीरात् स- 
मुत्थायेद्याद्विषोधितया तया । राज्ञशिषिराणि तीखत् समुत्थिता- 
नीलयादौ लोके समुर्थानस्योद्गमने प्रयोगदरेनादत्र च शरीरावुद्रमनो- 
तरं जयोतिष उपसम्पत्तिबोधनात् । तस्याश्चादिरादिमार्भेण जीव- 
स्य गमने अर्यिरा्यपेश्षया आदित्थादेः परत्वादिति । सिद्धान्तमा- 

रहः । # उच्यत इत्यादि # । # सवत्र दरोनमिति # । समानप्रकरणे 
पतत्छनि ब्रह्मवाचकपददशोनम् । तथाच यत्र ब्रह्मवाचर्क पदममि- 
धीयते तस्मिन् स्थने। भब ज्योतिःपदं ददयते । अतस्लथेलयथेः। तदेष 



४८ सपरकारे अणुमाष्ये । 

यावत् । सुपुप्नौ सर्वत्र, सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति । सति 
सम्पद्य न विदु; । सति सम्पद्यामह इति । अहरहत्रह्मरोकं ग- 

क छ, ऊ 

छन्ती यादिप्रदेक्ेषु ब्रह्मसम्पत्तिरयोक्ता । अत्रापि सम्परसाद- 

वचनात परं ज्योति््रद्यव । तस्माद् यः कश्चन शब्दो ब्रह्मस्थाने 
पठितक्तद्राचक एवेति ॥ ४० ॥ 

आकाशो ऽथौन्तरतलादिग्यपदेशात् ॥ ४१ ॥ 

आकाशो पै नामरूपयोनिरवहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्मेति 
श्रुयते 1 तत्राका्शब्दे सन्देहः । मूताकाशः परमात्मा वेति । 
नामरूपनिर्वाहिमात्रलमवकाशदानाद् भूताकाशस्यापि भवतीति न 

बरह्मप्रत्वम् । अन्यस्य च नियामकस्याभावादियेवं प्रापे । 

द्शयंन्ति । # सुषुपरावित्यादि # । * सभ्प्रसाद वचनादिति # । सु- 
सुपरावस्यत्वबोधकादे तद्वच नात् । सिद्धमाहुः । # तस्मादित्यादि #। 
अश्र ज्ीवसवरूपापत्तिहेतुत्वेन मह भूतरूपे ज्योतिषि प्रलयकरत्व- 
स्यातिग्यापतिवद्धिष्या निवारिता ॥ ४०॥ ॥ ११॥ 

आकाशोऽयौन्तरत्वादिव्यपदे शात् ॥ # श्रयते इति # । छा- 

्दोम्यसप्रास श्रयते । # भकाराराबदे सन्देह दति # । उभयत ध्र 
योगसाधारण्यात् । श्रुतो वेशब्दात् प्रसिद्धनुग्रहेण ब्रह्मरब्दोक्तच्ा 
चोभयोर्बोधनाश्च दादे सन्देह इत्यथः । अनेन बीजमुक्तम । पूर्वपक्च- 
माहुः # नामेव्यादि # । नामरूपयोनिवाहोऽविच्छेदेन चालनम् । त- 
त्कवैन्वमात्रमन्र प्रतीयते, न तु कथिदन्यो धमः । तत्ववकारादानाद् 
भूताकाशस्यापि सम्मवतीत्याकारपदस्य न ब्रह्मपरत्वम् । नच धमे- 
स्य सामान्यत्वेन प्रकरणवलाद् ब्रह्मपरत्वमेव कुतो नाद्रियत इति 
शङ्खम । प्रजापतिरूवाचेत्यस्य द्विशता ब्रह्मप्करणस्य सम्राप्यव- 
गमात् । श्यामाच्छबटमित्यादिना प्रकरणान्तरेण व्यवधानाश्च । 
नापि जीवपरत्वं शङ्कितुं शक्यम । अभिसम्भवानीद्यस्य दिरुक्तश्चा 
तलछयक्रणश्यापि समाप्तेः । आकाशपदस्य जीवे कापि प्रयोगाद्रेना- 

ष 
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उच्यते। आकाशः परमात्मा । अथीन्तरत्वादिव्यपदेशाव । यद् 
भूताकाशस्य प्रयोजनं श्रुतिसिद्धं, वस्मादन्यस्य व्यपदेशः कायो- 
न्तरादिग्यपदेशश्च। यत्रैव हि सिद्धवत्कारेणो्कृष्टषर्मा अतदीवा- 
सदेव ब्रह्मेति । नापि नामरूपनिर्वाह आकारस्य पाहात्म्यहेतु- 
भवति । वै निश्चयेनेति सिद्धवत्कारान्नोपासनापरत्वम् । 

श्च । अतोऽद्यैव धर्मस्य यद् ब्रह्मधमंतानियामकं तदत्र किमपि न ददइयते। 
नचोपसंहारगतानां ब्रह्माभमुतात्मशब्दानां तथात्वम् । अवकादाद्ान- 
छृतवबृहणनिल्यत्वव्यापकत्वगुणयोगेन प्ररोसानिषन्धनया गौण्या- 
पि नेतुं शक्यत्वात् । नापि, ते यदन्तरेत्युक्तस्य नामरूपान्तवर्तित्व- 
स्य॒ तथात्वम् । व्यापकतयाऽऽकादोऽपि तत्सिद्धेः । अतं उपक्रमगत- 
स्याकाङपदस्योश्चारणमरात्रेण भूताकाश्ावगमात् स एव ग्राह्य इव्ये- 
घ प्राप्त इयथः । सिद्धान्तं व्याचक्षते। # यद्धतेत्यादि # । अर्थैः प्र 
योजनं यद्रताकाशस्य श्युतिसिद्धं वायुजननं, तस्मादन्यस्य व्यपदे 

: । ते यदन्तरेत्यनेनोक्तस्यासमन्तात् तदन्तःस्थापनशूपस्यादिप- 
देन ब्रह्मत्वादेश्च यो व्यपदेशः कथनम् । तथाच, अन्तरः अर्था य- 
स्मादिल्य्थान्तरम् । बाऽऽहितागन्यादिष्विति परनिपातः । पवमत्र 
बहुव्रीहिणा कतो बोध्यते । अन्योऽर्थो ऽथान्तरमिति निल्यसमास- 
पक्षे लक्षणया कवैलामः । तस्व मावोऽथोन्तरन्वम । तदादीनि । 
तते यदन्तरेत्युक्तं बहि ः्ान्तःस्थापनम् । ब्रह्मादिश्रुतयश्च । तेषां व्य- 
"पदेशात् कथनादाकाशयो ब्रहैव । नहि ङपान्तगतस्य निरू्ास्या- 
४ कारास्यासङ्कचितं तन्निर्वोदत्वं सम्भवति नवाक्षापि श्रुनावाकाश- 
[भादात्म्यहेतुस्वेन तवुक्तमस्ि । नाप्यसङ्कचितं तयोरन्तःसथापनं 
बरहणं वा तथा । वायुजनकत्वसेव श्रावणात् । अत आकादकायो- 
तिरिककार्यकदैत्वादेर्रोक्तत्वाद् ब्रह्मादिश्रुतीनां चायुकूल्यावुप- 
संहारस्य प्राबदयमिति ब्रह्मेवाकाशंः । खारसिकं च दाद्दानां ब्रह्म 
वाचकत्वमतो न लक्षणादोधोऽपि । तेनेदं सिम् । यत्रैव सिद्धव- 
त्कारेणोत्कृएटधमौ अतदीयास्तदरेव ब्रह्मेति । अथ लोकदृष्टया विचा- 
यम् । तदसङ्गतम् । “अद्रो ददाति श्वसतां पदं यज्नियमाश्नभ' इति 

५७ 
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निर्वास्य व्रह्मधरम॑लं न श्रुखन्तरसिद्धमिति विचारः । अथीप- 
त्िसूचक्रस्तयमेव न्याय इति । 

तस्मद् यतरैवातद्रमैकथनमन्यवाच्यस्य तत्रेव व्रह्मपरत्वमिति 
पिद्धम् ॥ ४१ ॥ 

स्म्रतेस्तस्यापि भगवद् ध्रीनत्वाश्नामरूपनिववांह आकारस्य माहात्म्य- 
हेतुरपि न भवति । नच तद्युपासना्थ॑तयुक्तिराक्रादोऽस्त्विति वा- 
च्यम्। यतो, वे निश्चयनेति सिद्धवत्कारान्नोपासनापरत्वं वक्तु 
शाक्यते । तस्माद् ब्रह्मधमे एवायं निवीह इत्यथैः । ननु यद्ययं 
निरवदो व्रह्मघमै पव, तदा, तद्ध्माधिक्रगणन वा, तदलिङ्घाधिकरणन 
वा गताथत्वाद् व्यथः सूत्रारम्म इयत आहुः । # निर्वाहस्येव्या- 
दि # । तत्रापि विोषमाहुः । # अथांपत्तीत्यादि # । यद्यपि 
कम्पनमपि न प्रसिद्धशुल्यन्तग्सिद्धं, तथापि प्रकरणवलावु- 
तरवाक्ये कम्पनहेतोत्र्यणः सकाशाद् भयस्योक्तत्वाञ्च त- 
स्य॒श्रह्मकायेत्वनिश्चयेन ब्रह्मवाक्यत्वसाधकता तस्य॒ युक्ताः। 
प्रकृते तु वाक्य्स्यानारभ्याधीतत्वात् प्रमाणान्तराभावाञ्च न 
कथमपि ब्रह्मवाकष्यत्वसिद्धिरतोऽयमरव न्यायस्तथेल्यथैः । नन्व- 
स्स्वेवं, तथापि पक्षनिर्दशोऽ्र न युक्तः । किन्तु ब्रह्मत्वमार्र 
साधनीयम् । ततश्च वाक्यस्यापि ब्रह्मवाक्यत्वं सुखेनेव सिद्धेदि- 
त्यत आद्टुः । # तस्मादिलयादि # । # अन्यवाच्यश्यति * अन्यवा- 
चकपद वाच्यस्य । तथाचेतदथ पक्षनिर्देश्च इव्यथः । पवं प्रयो- 
जनकथननास्य, त्लङ्खाधिकरणेन गताथता तत्पपञ्चत्वं च निवारि- 
तम् । अत्र चाकाशस्य नामादिनिर्वाहकन्येन सितिकर्तृत्वस्यातिव्या- ` 
सिमाशद्य बुद्धिस्थ सा निवारिता । 

यन्तु रिवस्वविवेके, उपक्रमसखाभ्यामाकाद्ुतिप्रसिद्लि- 
ङाभ्यामस्य वाक्यस्य भूताकाशपरत्वेऽ्पि पाश्चालयानामसङ्चित- 
नामरूपनिर्वोदतेवतद थान्तरत्वाऽरतत्वलिङ्गब्रह्मात्मश्वुतीनां भूयस्तया 
प्राबल्यात् तद नुरोधनोपक्रमप्रापितमपि भूताकाशपरत्वमपोष्य प्रह्- 
परत्वं स्थाप्यत इत्युक्तम् । 

तत् सून्नविरद् प्रच । टि द्भूयस्स्वस्या् हेतुत्वायुद्धेखात् । 
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यत्त शङ्कराचायायोः । ते यदन्तरेत्यस्य नामरूपे यद्चिश्न 
इत्यथोन्नामरूपाभ्यां व्यतिरिक्तमर्थान्तरं व्यपदिशतीति नाम- 

रुपव्यतिरिक्तत्वं ब्रह्मलिङ्धं हेतृकृष्यास्य तलिङ्गाधिकरणप्रपञ्चत्व- 
मूचुः। 

तन्मतेऽधिकरणतैयथ्यैमेव । निवहस्य सितिरूपत्वेन तलिङ्गा- 
धिक्रणविप्रयवाक्यादेव प्राप्ततया प्रपञ्चरूपत्वस्य वक्रतुमडाक्यत्वा- 
त् । नामरूपव्यतिरिक्तत्वस्य स्प्टटिङ्कत्वेनेतत्प्रणयनानावदयकता- 
या अपरिदाराञ्च। 

भास्कराचार्योक्तमप्यतेनैव भ्याख्यातप्रायम् 1 
यदपि विज्ञा्नभिश्चुः । यावान् वा अयमाकादास्तावानेषोऽन्न- 

दैदय आकाशः । आकारो वे नामरूपयोनिषहिता । परमे व्यो- 
मन् प्रनिष्ठितेलयादरिषु ब्रह्मवाकाशराब्दवाच्यं भवति । अथान्तरत्वा- 
दिग्यपदेशात् । अथस्य अन्तरोऽ्थान्तरः। तस्य भावस्तच्वम् । भ- 
दिपदेन नित्यत्वास ह्त्वसृश्ष्पत्वादयो ग्राह्याः । तेषां व्यपदेशात् । 
आकाशवत् सवेगतश्च नित्य इल्यादिषु कथनादिद्याह । 

तन्मते व्यापकव्वरृतस्या्थान्तवेत्तित्वस्याकारासाधारण्याद्, 
यावान् वेदयेतद्धिशनेपूक्तवाक्येष्वाक्रारापदेन केवलब्रह्मासिद्धया लि- 
ङ्स च तदि ङ्ाधिकरणेन गताथैत्वापच्याष्धिकरणवेयभ्यमेव । 

शेषस्तु । आकारो भूतं, जीवो, ब्रह्म वा ? इति सम्दि्य, 
अमरृतत्वादितद्धमेव्यपदेशादित्याह । 

तपि, यदस्ति तदमतमिति, असताश्क्चरं हर दति जीवे- 
ऽष्यञतग्र योगात् सौत्रहेतोरयोगाश्चासङ्गतमेव । । 

,  रमातुजाचार्यास्तु । आक्रापदोक्तो मुक्तात्मा, परमात्मा वां ? 
ति सन्देहे । अश्व इव रोमागि विधूय पापमिति मन्त्रे मुक्तस्यान- 
न्तरं प्रकृतत्वात्, ते यदृन्तरेद्यत्रापि नामरूपविमुक्तस्य तच्यवाभिधाना- 
त् । नामरूपनिवौहकत्वस्य ततपूवावस्यायां सम्भवात् । मुक्तावस्य^्यां 
प्रह्मादिशब्दानां सम्भवात । असङ्कचितप्रकषारयोगेना काशभ्रयोग- 
स्यापि सम्भवान्नुक्तओव पएवात्रोच्यत इति पूवंपक्षे । अत्र परमातमी- 
व । अ्थान्तरत्वादिव्यपेशात् । अकारो वै नामरूपयो्निं्रहिपतेति 
निर्वोद़त्वमवबोच्यते । तश्चामुक्तस्य नामरूपभाक्न्वान्मुक्तस्य जगदू- 
व्यापारराहिल्यादिलेषमुमयोने सङ्गच्छते । ईश्वरस्य तु, अनेन 
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सुषुप्युत्कान्त्योभेदेन ॥ ४२ ॥ 

बृहदारण्यके ज्योतित्राह्मणे, या्ञवस्क्य िज्योतिरयं 
परुष ह्यारभ्य, अमय ह वै बरह्म भवति य एवं बेदेयनते सन्दे 
हः । किं ब्रह्मवाक्यमेतद् उत जीवस्येति । 

जीपेनात्मनेति,यः सवेक्ञः सवेवित्, तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रुषमश्र च 
जायते, सर्वाणि रूपाणि विचिन्दव्यादिषु शुष्यन्त तदेवोपपादयति । 
ते यदन्तरेति । यद् यस्माद् अयमाकारशास्ते नामरूपे अन्तरा ताभ्या- 
मस्पृष्टोऽथौन्तरभूतस्तस्मात् तयोनिंवोढा अपहतपाप्मत्वात्् सलय- 
सङ्कटपत्वाश्च निवेदिता । भादिपदेन ब्रह्मत्वादीनां संग्रहः । तथा- 
चान्योऽ्थोऽथान्तरं, तस्य मावस्तरवम् । तदादीनां वय पदेशादिल्य- 
यैः । नच मुक्तश्यानन्तरं प्ररतत्वान्ने वमिति वाच्यम् । मन्त्रेऽपि, घ्- 
ह्यलोकमभिसम्भवानीति परस्यैव ब्रह्मणः प्ररृतत्वादि्याहुः । 

तत्र सर्वापेश्चया प्रबलां श्ुतिमतिदाय लिङ्काचपेश्चया निबै- 
छं प्रकरणमादाय संशायोत्थापनं चिन्यम । 

मध्वमाप्यव्यास्यायां जयतीथैस्तु । ते यदन्तरेत्यस्य, यद् 
ब्रह्म ते अन्तरा नामरूपे विना वतत इति व्याख्यानं कत्वा, नामरूप- 
राहिल्यास्यविरक्चाथव्यपदेशात्, तद् ब्रह्मेति ब्रह्मत्वव्यपदेश्ाञ्च । 
यद्वा । अथीन्तरत्वं रूपरादिष्यम । आदिपदेनाभ्नामत्वमियेवं सौरं 
हेतु व्याचख्यौ । तच्चानामरूपत्वं माभ्यकारेरनामासौ प्रसिदधत्वा- 
द्रूपो भूतवजेनादिति ब्राह्मवाक्येनोपवृंहितम् ॥ ४१ | ॥ १२॥ 

सुषुप्त्युकरन्त्योभदेन ॥ विषयवाक्यमाहुः। # बृहदारण्यक 
इत्यादि # य एवं वेदेत्यन्ते सन्देह इति # । * बृहदारण्यक इति # 
तस्य षष्ठे प्रपाठके । अश्र, पत्यादिशब्द सूत्रात् तावदन्तं विषयषा- 
कयं, प्राह्मणमेदेऽपि दिरुक्तयथारिरूपवाक्यमेद कादरोनाश्वेति क्षेयम्। 
तेन ज्योतिग्राह्मणं शारीरब्राह्मणं चेत्युभयोरत्र विषयघाक्षयत्वात् 
तच्र सन्देह शत्यः । सन्देहाकारमाहुः * किं ब्रह्मेत्यादि # । तथाच 
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जीवस्य ब्रह्मलपरतिपादने जीववाक्यलम्। खातन््येण ब्रह्मण. 
एव ्ञानकमेते बरह्मधाक्यत्वमिति । 

यद्यप्यथेत्नाने न सन्देस्तथापि नियामकं हेतुमाह ॥ भेदेनेति ॥ 
तस्यायमर्थः । किज्योतिरयं जीव इति भर्ने सूर्यचन्द्राभिवाङनि- 
राकरणानन्तरम्, आत्मज्योतिः । आत्मा भगवानेवास्य ज्योतिरि- 

वाक्यमेव सन्दिग्धं, न तु पूवैवद्वाक्यगतः कथिदोव शाब्द इत्यर्थ; । 
सन्देह वीजमाहुः । # जीवस्येत्यादि #। # स्वातन्त्येणेति #। मुख्य- 
तया। # ज्ञानकफमेत्वे इति # क्ेयत्वे । तथाचोभयथापि शकष्यवचनत्वं 
सन्देहबीजमिव्यथः । अन्न पूवौ कोटिः शङ्कुराचार्यारता बोध्या । 
तह्युमयथा शाक्यवचनत्वे कथं सन्देहनिदत्तिरिव्याकाङ्कायामर्थ- 
कानाक्निडृत्तिरित्यभिग्रेय तत्तात्पयैबोधकं हेतुमवतारयन्ति । # यद्य- 
पीत्यादि # । सन्देहो टभयसाधारणेः परदैस्ताददीरवान्तरवाक्येश्च 
भवति । यदा पुनस्तेषां प्रयोजनविचारात् तात्प्यमवधार्यते नदैकत- 
रपक्षपाते सोऽपेती्यरथज्ञाने सति न सन्देहस्तथापि तदेव कथं स्या- 
दि्याकाङ्कायां विवक्षिताथैनियामकं हेतुमारेयर्थः। # भेदेनेति #। 
व्यपदेशादिति पूवेसूत्ोक्तहेत्वेकदेदोऽतराचुवतेते । तथाच, भेदेन 
व्यपदे'शादियेतावानचत्र हेतुरियथैः । नन्घयं हेतु्जीविब्रह्मताप्रतिपा- 
दकवाक्यत्वाङ्खीकतैभिस्तत्प्रतिपादकत्वेनेवादियते । तथाहि । भत्र, 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणिष्वित्युपक्रमे जीवलिङ्गावुपसंहदारेच, सवा 
पष इत्यनेन तस्येव परामरौन्मध्ये बुद्ान्ताच्यवस्थोक्तेच संसा्थुच्य-, 
त इत्याशङ्य पुनः पुनर्मोक्षप्रदनात् तत्र तत्रानन्वागतपदस्य पुण्यपा- 
पबु द्धान्ताद्यवस्थासम्बन्धराहित्यबोधकफस्य प्रयोगाश्च तेभक्तं तत्खरू- 
प प्राक्पदोक्तादी श्वराद् मेदेनोच्यत इति कथनात् । अतः कथमस्य 
बिवक्षिताथनियामकत्वमिलयपेक्चायां तद् व्युत्पादयन्ति । # तस्या- 
ऽयमथं त्यादि # । # अयमिति # वक््यमाणरीतिकः । # जीव इति # 
शीतस्य पदस्या्थैः। # आत्मा मगवानिति # याक्षषत्क्यस्याशय 
उक्तः । तश्र युक्तिस्तु यदि जीवः खज्योतिः स्यादादि्यादिस- 
तायामपि तदनपेक्ष एव पयेयनादिकं कुर्यात् । एवं त्वादित्यादिषद् 
यदा भगवानयुग्रह्णाति तदा तत् कुस्ते, नो चेन्नेति कायकादाचि- 



५१ प्रकारे अणुमाष्ये । 

तयुत्तरानन्तरं, कतम आत्मेति पशे, योऽयं विङ्ठानमयो क्ान- 
ङ्प इन्द्रियेषु हदि च भरकाडमान इत्युत्तरे, जीवो ऽप्येतादृश इति 
तन्निराकरणा्थं स समानः सन् जीषतुस्यः सन क्रीडती साहं । 

वरूपाऽवगन्तव्या । तस्या अनुक्तत्वादात्मज्योतिरित्यु्तरानन्तरं 
राज्ञा आत्मविषयकः, कतम आत्मेति प्रदनः इतः । स चं न देहेन्द्रि 
यप्राणन्तःकरणेष्वन्यतमस्यात्मत्वसम्भावनामुटकः । सषघ्राटूत्वेन 
बहुश्ुततया तस्य तत्कोस्यनुपस्थानात् । मेधावी राजेलयप्रे कथना- 
ख । किन्तु जीवब्रह्मकोरिमूलक पव। तादशो प्रदने, योऽयमित्यादिनो- 
मुत्तरम् । तद्नान्तज्योंतिरियस्य तेषु प्रकाशमान इत्यथैः । इवं 
ख प्रकारामानत्वं जीवस्याभिमानतया भगवतस्त्वन्तयामितयेत्युभ- 
यसाधारणम् । अत पतावत्युत्तरे उक्ते जीवोऽप्येतादश ति तस्य 
सन्देहो नापेष्यतीति तक्निरकरणाथ, स समानः सश्ित्याचयाह । 
धवं विक्षानम्रयत्वस्य प्राणान्तवेतित्वस्य च साधारण्यवोधनेन त- 
योजीवलिङ्कता निवारिता । तेनैवोपसंहारस्यापि जीवपरत्वं वारित- 
प्रायमेव । अतः परं स समान इत्यदेर्थो विचायेते । तत्र स श्या. 
दित्यादिवज्ीवावुग्रहकः। फीडा तु, उभी लोकौ सरति ध्याय- 
तीव लेखायवीवेत्युक्ता । केखायतीवेद्यस्य रोखायतीवेलथः । भो- 
कारष्यान एकारः। 

यत्तु विक्षायतेऽनेनेति विज्ञानं बुद्धिः । तन्मयस्तत्तायः प्राणे- 
ष्विति सामीप्ये सप्तमी । बुद्धीन्दरियकर्मेन्द्रिथप्राणात्मकपञदश- 
प्राणसमीपस्थो हृथन्तज्यतिरिति रक्षणया हदययवुद्धावन्तवत- 
भानं ज्योतिरात्मा । आत्मनवायं ज्योतिषेत्युपक्रमाव् । पुरुषः पूणं 
स इधन्तर्ज्योतीरूप आत्मा समानः स् प्रकृतत्वात् सश्निदितत्वा- 
च बुद्धया सदाः सश्नन्योन्यधमोध्यासे सति तप्तायःपिण्डवत् ता- 
दात्म्यमापक्नः सन्निति कश्चिद् व्याख्यातम् । 

तन्मन्दम् । बुद्धेरत्राप्रृतत्वेन तत्सादष्यकथनस्यासङ्धवत्वा- 
त् । विज्ञानमय इत्यत्र वि्ञानपरे, निलयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति 
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तस्योमयधरमा अप्युच्यन्ते क्रियापात्रस्य तन्मूखत्वाय । तज 
हि चलारि स्थानानि । अयं छोकः परणखोक; खप्र इति जयं 

जीवक्मानतया अनुभवति । तत्र खप्रस्य मिध्यालाद् द्रयमेव । 

पुपुपं च चतुम् । जीवस्य तु मोक्षोऽपि । 

 चनपनक्रक द धवो चयि 

ब्रह्मवाचकत्वत्यागेन योगग्रहणे बीजाभावे बुद्धेग्रदीतुमश्क््य- 
त्वात् । यद्यत्र बुद्धिरभिग्रेतां स्याद्, वाङ्निराकरणोत्तर, 
बुद्धिज्योतिरित्यपि मध्ये वदेत् । अतोऽत्र विक्षानमयपवे 
कषानप्रचुरं सवजघ ब्रहमीवाभिप्रेतम । अचुप्राहकत्वेनात्मन एवोक्त- 
त्वात् । तस्य चान्तयामितया सर्वष्वेव प्राणेष्ववस्थानात् । हदचयमि- 
ति श्रुतेहेचप्यवस्थानात् । पवञ्च हृदी लक्षणापि न स्यात् । परं 
त्वेतेषां पदानां कथञ्चिज्ीवऽपि इत्तेस्तस्य निराकरणाय स समानः स- 
क्निद्यादि वदतीलव युक्तम् । -छेषेण परोक्चवादस्तु, समेनेन वदिष्य 
इति प्राथमिकाभिसन्धानाद् मगवतः परोक्षपरियत्वक्ञानाच्च । तस्मा- 
दुक्त पवाथे इति निश्चयः । ननु यदत्र ब्रह्म प्रतिपादं स्यात् तदा 
ब्रह्मधमौ एवाग्र उक्ताः स्युने जीवघमां एलयत आहः । # तस्योभये- 
त्यादि #। जीवमुख्यप्राणलि ङ्गसूतरे बरह्माध्चितत्वेन देतुना जीवधमोणां 
बरह्ममूटकत्वस्य साधितत्वात् तद्धदत्रापि जीवक्रियाणां तन्भूरत्वं 
बोधयितुं तद्धमौ उच्यन्ते । भगवद्धमौश्चोच्यन्त इति तस्थैवोभये 
धमो इति न ब्रह्मपरतिपादकत्वक्षतिरिल्थैः । एवं ब्रह्मघमेकथनब्यु-, 
त्पादनेन प्रकरणस्य ब्राह्मत्वं प्रतिपाद्य कीडां व्युत्पादयितुमुमी लो- 
कावित्यादेरथमाहूः । # तज्रेत्यादि # तक्र भगवत्करीडायामेतद्टोक- 
परखोकसन्ध्यसम्प्रसादास्यानि चत्वारि श्यानानि । तेष्वतद्टोकादि- 
घयं जीवसमानंतयाभ्ु भवति । समानः सन्बुभो लोकौ सञ्चरतीति 
श्राव्रणात् । नच श्रयाणां सत्वे कथ इयोर्निदेदा श्ति शङ्काम् । तत 
# तेषु खानेषु, खप्रस्य गिथ्यात्वावै #, सलं दयमेवेव्यभिप्रायेणो- 
भयनिर्देशात् । सुषुप्तं च चतुथम् } स पष तस्मिन् सम्प्रसदे 
रत्वा चरिस्वेति बक्ष्यमाणालिङ्ाव । जीवस्य तु मोक्षोऽपि #, पञ्चम 
इति शेषः । प्ोऽस्य परमो लोक ति वश्यमाणत्वात् । तञ समान- 
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त्रसिमष्टोके जीवस्यानीित्वं परयक्षपिद्धम् । मोक्षि तै. 
भयम् । खपरस्तु माया । अतः प्रं द्रयमवशिष्यते । तत्र श्चुदैव 
मेदः प्रतिपादिवः। 

तत भगवतो जीवक्षाम्ये अन्तःकरणेन्द्रियधर्माः प्राप्तुवन्तीति 
ततरानुकरणमाह । ध्यायतीव रेायतीवेति । बुद्धि सहितः स्वयमेव 
स्वप्नो भूला जागरणानुपन्धानं न करोति। एवं जाग्रत्छापो ब्र 
ह्मणो लोकद्रयं जीवस्य स्थानत्रयमाह । स षा अयमिति कण्डि- 
काट्रयेन। स इति पूर्वपक्रान्तो जीवः। जीवस्य शरीरेन्द्रियाणां दुः 

ताया मेदतन्त्रत्वात् तं सर्वत्र वक्तुं विदोषमाहुः । # तत्रास्मिक्निः 
यादि # । तत्राचेऽनीश्व्वाद् भेदः प्रतयक्षसिद्धोऽतो नोक्तः । मोष 
स्ैक्यमविमागे सत्यमेदप्रतीतिषिष्यस्वलक्षणमत्र, प्रह्वं सन् ब्रह्मा 
प्येतीति श्रुत्यैव वक्ष्यतेऽतस्तत्रापि नोक्तः। सखभ्रस्तु माया । अतस्तत्रापि 
नोक्तः । अतः परं इयमवरिप्यते # । सुषिः परलोकश्च। तत्र भेव् 
श्व # । अयं शारीर आत्मा प्रा्ञेनात्मना सम्परिष्वक्त इति 
अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मान्वारूढ इत्यनन प्रतिपादितः । तथाच 
मोक्चव्यतिरिक्तेषु सव्येषु स्वषु थानेषु भेदस्य सिद्धत्वात् तस्येव जीवे 
ब्रह्मतानिरासकतया विवक्षिताथनियामकत्वमिव्यमिप्रे्याचायेः सुषुः 
प्तयुत्ान्त्योरिसयाहेलयथैः । एवं विरोषं बोधयित्वा शह रोके क्री 
डाप्रकारमाहुः # तत्रेलयादि # । तथाचेह रोकेऽयुकरणेन क्रीडेलयः 
थः । इदश्चावतारदश्चायामपि पुराणेषु तत्र सिद्धम 1 चरतु; प्राक 
तौ यथेव्यादौ च। खतरे फरीडाप्रकारमाहुः । # बुद्धीत्यादि #। अय 
ख, सधीः खप्रो भूत्वेत्यदेरथेः । तथाच तत्र मायाश्पेण जागरः 
णाननुसन्धानकपा जीववत प्रीडेलथेः । पवमुभयत्र भगवत्करीडाः 
मुक्त्वा, स वा अयं पुरुष इति, तस्य वा एतस्य पुरुषस्येति कण्डिः 
काद्वयस्यार्थमाहुः । # जीवयस्ये्यादि # । # पूर्वप्रक्रान्त इति #। किः 
इज्योतिरयं पुरुष इति प्रश्रे प्रक्रान्तो, न त॒, स समान हस्यत्रोक्तः | 
अयमनितीदमा प्रत्यमिन्ञानात् । कण्डिकाद्यसिद्धमथमाहुः। # जीवः 
येत्यादि । दुःखदातृत्वञ्च पाप्मपदाञ्जेयम् । तथाचेतदूवोधनेनानीः 
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संदातृत्वमेव । अथेति भगवञ्चरित्रष् । सष तु खस्यानन्दं जीवस्य 
दुःखं च पश्यति । 

भेदोऽथदशब्दात् । जीव्यानीरित्वात् येन प्रकारेणायं जीवः 
प्रोके नच्छति तमुपायं मगवानेव करोति । 

हारवस्यापनाथेमेतत्कण्डिकादयषथनमित्य्थैः । अथ यथाक्ममि- 
त्यादेरथमाहुः। # अथेतीत्यादि # । चरित्रस्य खरूपमाहुः । #* स 
च्विव्यादि # । तदुक्तम, अथ यथाक्रमोऽयं पररोकस्याने भवति 
तमाक्रममक्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दश्च प्यति स इत्यन्तेन । 
श्चुत्यथंस्तु, अथेति भिन्नक्रमे । यथाक्रमः । आक्रमत्यनेनेलयाक्रम 
आश्रयोऽवष्टम्भो विद्याकमेपूवैपरश्ञालक्षणो यादा आक्रमो यस्यासौ 
यथाक्रमः । अयं जीवः परकोकफश्थाने भवति । परखोकष्थाने प्राप्तव्ये 
सति यादशविद्याकमेपूवेपरश्ायुक्तो मवति तम आक्रमं विधादि- 
खक्षणमाक्रम्यावष्टभ्य । उभयान् पतस्येव व्याख्यानं, पाप्मन आन- 
न्दोश्चेति । पदयति स परमात्मेति । तथाच जीवस्य छषचिद् विधया 
परलोकः, कचित् कमेपूवेषल्ञाभ्याम् । भगर्वास्तु तसदन्तयामितया 
खोकान्तयामितया च तससक्नियमयन् स्वस्यानन्द जीव्य वुःस च 
सुखं च पहयतीत्येा पररोके जीववत् क्रडेत्यथः । नन्वस्यां फ- 
ण्डिकायां मगवश्चरित्रमेवोच्यत इत्यत्र फि गमकमत आहुः । # मे- 
दोऽथशाब्दादिति # तथाच क्रममेद एव गमक इत्यथः । ततर यत् 
सिद्धं, तदाहुः । #* जीवस्येत्यादि # । तथाचेषा द्वितीया तघ्रत्या 
क्रीडेत्यथेः। 

यत्रायं प्रखपितीद्यारभ्य, न प्रतिपद्यत ह्यन्ते यत् सिद्धयति 
तदन्न न प्रदरदितमतः प्रद्दयंते । यत्रायं प्रस्वपिति । यत्र स्थाने अयं 
जीवः प्रसखपिति निद्राति, तत्र जीवस्य स्वाप्राुभवप्रकारं वरश्य॑स्ल- 
डेत॒भूतं भगवस्स्वापप्रकारमाह । अस्य जाभ्रद घस्थायामनुभूयमानस्य 
खोकस्य, सवौवतः सधेपदाथेयुक्तस्य, मानां वासनात्मकमंशाम उपा- 
दाय गृहीस्वा खयं भगवान् विहस्य बासनाप्रहणे छानस्य स्थूलरूप- 
तिरोभावाज््रदेदं निःसम्बोधं रत्वा खयं निमाय वक्ष्यमाणप्रफारेण 

५८ 
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मानाप्दार्भनिर्माणं कृत्वा, त्र करणं स्वेन मासा स्वधमात्मकेन कनेने- 

ति स्वेन ज्योनिषा प्रसख्पिति, अटुप्तदक्स्वभावेन स्वरूपेण, स सव- 

धीड्स्यनुभूतसय इत्यञ्च स्वप्रजनश्षितेकपदव्यास्यानव्युत्पादितया 
रीत्या सर्वं स्वामिकं विषयीञ्कवेन् प्रस्वपितीति प्रकार उक्तः । अतः 
परं जीवस्य तत्प्रकारमादह । अल्ायमित्यादि । अत्रास्मिन् भगवत्सा- 
पे, अये पुरुषो जीवः स्वयञ्ज्योतिभेवति। भगवज्ज्योतषा स्वग्रमनु- 
भवक्नात्मञ्योतिभेवनीलयथेः । ननु दद्यानां वहिःप्त्वात् स्वत्ेऽन्तः- 
ष्यः फि पदयतीत्याकाद्भायां स्वाप्रसृषटमिन्नत्वाय तत्र भगवत्कृतां 
सटिमाह । न तत्र रथा इति कण्डिकायाम् । अत एव, स हि फ- 
तैन्युक्तं, न त्वयं कनैति। कि, स्वप्नेऽपि सवेपदाथोन् प्रति न जीवस्य 
फतेत्वं प्रतीयते । सिद्धवदेव बहुनां प्रययात् । स्ववुःखजनकपदा- 
थ प्रतिस्वकतेत्वस्यासङ्कतन्वाञ्च 1 अत्राप्यग्र, प्रन्तीव जिनन्तीवेति 
भवणाच्च । तस्माद् भगवानेव स््रप्रसृण्रिकर्तेति निश्चयः । दइममेवा- 

य छेकः संगृह्याह । तदप्यते शोका इति । तत् तत्र पृ्वोक्तेऽथऽपि, 
पने बश्ष्यमाणाः ऋछाका मन््ाः सन्तीति शषः । तानाह । स्वप्नेनेति । 
खप्रेन मायिकेन रूपेण शारीरं जीवममिप्रहय तिरस्क असुपः 
स्वयं, सुपनान् प्राणादीन् अभिचाफरीनीति प्रकाशयति । शुक्रं शुदं 
सख्प्रकादितं जीवमिन्द्रियादिकं चादाय पुनरेति आगच्छति । शानं 
जग्रह्ोकं, हिरण्मय आनन्दमयः, पौरुषः पुरुषः, पुरुषस्य जीवस्य 
सखा । एकहंसः । एको मुख्यः सन् स्ुप्ततिरस्कृतान् हसतील्ः । 
अन्यद् पि खाप्रं विक्ोषमाह । प्राणेनेति । प्राणेन पञ्चव्रत्तिना आस- 
न्यन, अपरं निकृष्टं स्थूलं, कुलायं नीडं शारीरं रक्षन मरणशचून्यं कु- 
वन् अमृतः । पञ्चम्याः स्वदेशः । असूतात् कुलयाद् बहिवुद्धि संप- 
करहित देर चरित्वा स्वाप्नं भोगं छृत्वा तत्कातुकं दषटेति यावत् । 
सः परमात्मा, यत्र कामम् । लिङ्कमरिष्यम । यत्रच्छा तत्र, अमुतः, 
अमरणध्रमो इयते गच्छति । हिरण्मय इत्यादिकं पूर्वधत् । यत्र का- 
मभिति धिघ्रणोतिं । स्वान्ते खभ्रदेरो । दयमानः प्राप्नुवन् । शेषं 
स्फुटम् । रूपाणि देव इत्यादेः प्रवं शितस्वप्रकथनस्य प्रयोजनं खय- 
इज्योटिएसमथनमित्यभिप्रायणाह । आराममिति । आरामम् आर- 
मणं क्रीडेति यावत् । अव्र यदि जीवः कतत्वेनाभिप्रेतः स्यात तद्, 
आरामं स्वस्य पदयन्ति न खं पदयति कश्चनेति भशुति्रेयात् । ते क- 
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अथो खल्विति भगवतो न जागरितस्प्नमेदोऽस्तीति पक्षः 
परं स्वयज्ज्योतिष्रं तत्र स्पष्म् । 

एतावहूरे भगवचरितमद्धीकृय जीवविमोपक्षाथ पररनः । 

श्चनेति कमैकवैमा~ न न रयात् । एवं कीडां बोधयित्वा तस्या बु- 
क्षयत्वाय जागरणं निषेधति । तदित्यादि । तत् तस्मात् फो वेद त- 
स्मिन् समये भगवान् कि प्रदशिंतवानिति ज्ञानाभावात् कारणात् । 
आयतं गाद सुप्तं, न ब्रोघयेत । न जागरयेत्। तत्र हेतुः। इत्याह्ुरित्या- 
दि। इति पव वक्ष्यमाणं चिर्गित्सका आहुः । वुभिपस्यं दुशिकफि- 
त्छत्वम् अस्ते सुप्ाय भवति 1 यदि बोधगेत् । यै दैशमये पर्यन् 
सितस्तमेषर न प्रतिपद्यते, न प्राप्रोति । एवं भगवतः स्वप्रमङ्गीङत्य 
सय्॑ज्येतषटं साधितम् । अतः परं मगव्रतः स्वश्रमनहीरृत्य तथात्वं 
साजयतीत्याहुः । # -अथो इत्यादि #। तथाच मनान्तरतयोद्धेखादय- 
यमन्यः पश्च इत्यथः । श्युन्यथस्तु । अथो इति भिश्नप्रक्रमे । खल्वाहुः । 
अथोदन्ये । फिम् ?। एष पूर्वाक्तोऽस्य भगवता जागाग्तदेश पव । 
हि येतो हेतोः । यान्येव पदाथजातानि जाग्रत् प्यति तान्येव सुप्तः 
पश्यतीति । तदुक्तं श्रीभागवतेऽपि, लोकानपीतान् ददे स्वपे 
इति । तथाच यत्रापोतानामपि ददन, तत्र स्थितानां देने कः स- 
न्देह इति भगवतो न जागरितस्वभ्रभेद इनि प्रलय इवात्रापि स्वय- 

य)तिष्टमेति तदाशयः। पतस्य मतान्तरत्वे हेतुमाहुः # परमित्या- 
दि # ।# तत्रेति # । व्याख्यति पक्षे पूचमादित्यादीनां कथनाजागरि- 
ते स्वयजज्यातिषटस्यास्पणटत्वाद ज स्यानुपयोगित्वम। पर्रतिपस्यभा- 
वदतः पूर्वोक्त पव पक्षो युक्त इति तदाशय इल्थः। एनच्छवणो सरम्, 
पवमेवं तद् याज्ञवल्क्येति जनकेनाङ्ीकारात् प्रश्रोत्तरपृनिं जनेति 
सिद्धम् । अतः परं यो मोक्षपश्नःः अत ऊर्ध्व विमोक्षात्रैव प्रहीति 
स कुत इत्यपेक्चायामाहुः । # पतावदिव्यादि # । समानः सन्निव्या- 
रभ्य स्वप्रपयेन्तं मगवच्चरिजं बन्धकमङ्गीकत्य मोक्चस्वर्हिं कथ- 
मित्याशयेन तत्प्र इत्यथैः । तर्हि मोक्चसाधनं तत्र वाच्यम् । जीवा- 
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स वा एष इति जीववाक्यम् । तस्य सहजः सङ्गो नास्तीति खप्न- 

सद्धामावं परयक्षतः पदहेयन्नपङ्गत्वमाह । तावतापि जागरणाव- 
स्थायामप द्गलज्ञानाय पुनः प्ररनः । तत्र ॒प्स्वद्ान्तोऽवस्याभ- 
दङ्गानाय क्रियाद्गानप्रधानः। 

ऽबस्थादिकथनस्य कः प्रसङ्ग इत्यत आहुः । # स वा एष त्यादि #। 
जीववाक्येनाहेयथैः । श्रुतयथस्तु, स वा एष जीव एतस्मिन् खपरान्ते 
स्वभ्रवेशे रत्वा चरित्वा दषैव पुण्ये च एापं च पुनः प्रतिन्यायं प्राति- 
रोम्येन नितराम् आयो गमनं यथा स्यात् तथा, प्रतियोनि यौति 
मिश्रीमवतीति योनिजागरितादिष्थानं तह्क्यीकलय आद्रवत्यागच्छति 
बुद्धान्ताय जञागरणायेव । चवं जीवस्य क्रियां बोधयित्वा तश्यास- 
गत्वं व्युत्पादयति । स यदत्र फिञ्ित् पदयत्यनन्वागतः । अनु- 
रश्यीरलयाऽऽगतोभ्वागतस्तद्धिन्नो $नन्वागतः साक्षिभूत उदासीनः 
समर पदयतीव्यनुभवसिद्धम । तभ्रलयसुखयुःलेषु तत्साधने चा- 
नासक्तेरनुभवसिद्धत्वात् । तेन साक्षित्वेन हेतुना भवत्यसङ्खोऽना- 
सक्ती हि निश्चयेनायं पुरुष इतीति । तथाच मोक्षे स्वरूपयोग्बता- 
बओधनं प्रसङ्ध इत्यथः । द्वितीयप्रश्रतात्पयेमाहुः । # तावतापीत्या- 
दि # । स्वम्रे भसङ्त्वे ज्ञातेष्पि आग्रत्यासक्तिदहनात् तस्या यो- 
ग्यताया अकिञचित्करत्वमतस्तब्रासङ्गतत्वक्ञानाय पुनः प्रश्न इव्य- 
थः । श्ुतावत ऊध्वेमिल्यस्य खभरादुक्छृष्टायां जग्रदवथायामि- 
लयथैः। उश्तरस्य तात्पयंमाहुः । # तत्रेत्यादि # । # तत्रेति # उ- 
तरे । # क्रियाज्ञानप्रधान इति # क्रियाया शानं मुख्यं यत्र॒ ताद- 
हाः। तथाच यथा नदीक्रियाविलक्षणया कियया मत्ये नदीभि- 
न्रत्वन्ञान, कूरदढये सरणात् तन्न तश्र सहजासक्तिशयन्यत्वल्ञाने 
च । तथा जीवस्य स्वभ्रदेशे बुखदेशे च सश्चरणश्छिययाभ्वसथाद्य- 
यभिन्नस्वन्षानम । उभयत्र सअर॑गाच्च तन्ग तत्र सदजासक्तिरि- 
तत्वक्षानम । अतोभ्य॑॑दष्टान्तस्तदथं तथेव्यथैः । पवं जागरितेऽप्य- 
स्मासङ्धत्वे क्षाते, पतस्य सहजासक्तिः केत्याकाह्का स्यात्, तदथै प्रशं 
ख कु्यांदतस्तदथं स्वत एवाग्निमं वरद्ानायुरोधाद् वक्तीलभ्रेश्नु- 
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श्येनसुपर्णदषटान्तस्तु सुषुक्षो मगवत्खरूपपाप्तये ऽवस्थान्तः । 
यत्रेति च भगवान् । पञ्चवर्णनाडीकृतं एवास्य केशो, भगवत्कृत 
एवानन्द इति स्वप्नानन्दो भगवद्रूपः परमो शोकः । सुषुपिस्व- 
कामरूपो भगवान् । अत्र ज्ञानाभावादूभयोः स्पष्टतया मेद निदशः। 
शारीरः पराह इति । 

शशासेति परोक्त! ज्ञायते । तदथै सवस्य प्रघटकस्या्थं॑व- 
क्ष्यन्तः श्येनादिदष्ान्ततात्पयंमाहुः । # श्येनेत्यादि # । 
तत्र भगवत्सच्वे कि मानम् ? अत आहुः । # अवस्यत्यादि #। 
पतस्मादन्ताय धावतीत्यन्तपदोक्तोऽवस्थान्तः । यत्र सुप्त इत्यभ्निमं 
वाक्यं च सुषुप्तो भगवत्सच्वे मानम् । श्चतो, सह्छयायेव भधियत इ- 
त्यस्य सम्यग् लयः श्छेषो यत्र तादराखथानाय गच्छतीत्यथोदन्तपदेन 
भगवह्ामात् । यत्रेति वाक्ये तु सवेकामनाभावकथनेन तह्दाभादि- 
यथः । तप्रािश्च न धावनमात्रेण, किन्तु हेत्वन्तरेणेति वक्तु, ता 
वा अस्यता इत्यदेस्तात्पयमाहुः । # पञ्चेत्यादि # । # भगवद्रूप 
इति # अक्षरात्मकः । तथा श्रुतौ नाडीः प्रकम्यन्ते, अविद्याभय- 

यत इत्युपसंहारात् तास्वेवाविद्यासम्बन्धो दुःखदः । अभ्रे तु 
भगवत्सछम्बन्धात् साभिभूयते । ततोभ्थेति प्रकरमान्वरादुपसहारे 
लोकपदाश्चाक्षरम् । ततः पुनरथशाब्दात् कामाभावरूपटिङ्ख्रलयभि- 
ज्ञानाच्च सुषुतः सुष्टु सुक्ियन्नेति तत्खानं भगवान् । तेन तत्स-, 
म्बन्धादस्यापि सुषुधिरित्यथैः । तत्र जीवेश्वरयो निर्देशस्य तात्पयै- 
माहुः! # अत्रेत्यादि # । तद्धा अस्येतदात्मकाममिति श्रुतो तद् 
अन्ताय घावदेतद् उच्यमानमस्य जीवस्य आत्मकामरूपमकाममाप्त- 
काममित्युक्तमं । अत उभयोः साधम्यं मेदज्ञानाभावात् तज्क्ानार्थं 
स्रीर्टान्तपरिष्वङ्क्रियावृतीयाविभक्तिभिर्भेदनिरदेशः कत रत्यर्थः। 
बाहयाभ्यन्तरश्ानामावस्तु परिष्पङ्हेतुक शति शुतवेव स्फुटम् । 
तथाच यद्यवख्ात्रयमुक्तं जीवस्वरूपमेतन्महावाकये विवक्षितं स्यात् 
तदा शारीरप्राक्षयोभिन्नावस्थावेरिष्ट्ेऽपि खरूपमेदाद त्रोक्तमेततश्रयं 
विरुद्धयेत । यदि च परिष्वद्धो नामात्यन्तमेक्यमिति विभाव्यते 
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नाङ्याच्छादनाभावोऽतिच्छन्दः । तत्र भगवत्स्वरूपं गतस्य 

बाहेन्द्रियधर्माभावमाह । विजानीयादियन्तेन बाहेन्दियाणां स- 
टिटत्वमिति पूर्वोपपत्तिः । 

तदापि लक्षणादोषो श्टन्तविरोधश्च वुरुदधरः । तस्माकनेदं जीवत्र- 
हयताप्रतिपाद्कं वाक्यमिति हृदयम् । जाग्रत् खरः सुषुतिश्च गु- 
णतो बुदधिशृत्तयः। तासां विलक्षणो जीवः साध्चित्वेन चिनिथित ' 
इत्यादिवाक्योक्ता बृष्तयस्तु विषरयोपधानाज्ायन्ते । जाग्रति तथा 
निश्चयात् । विपयस्तु ततो भिन्न इति भगवतः सुषुभित्वोक्तौ न 
किञ्चिद् बाधकम् । तमोऽभिभूतः सुखरूपमेतीति शत्युक्तोऽभिभ- 
वस्तु मेदज्ञानाभावे हेतुः । अविदाप्युपकाराय विषवजायते त्र- 
णामिति माकंण्डेयपुराणोक्तन्यायादागमनं प्रति च । ततोऽन्यत्र बु- 
दान्ताय गमनं चाविद्ययवति न कोऽपि कापि विरोधः । अतः परम 
आल्मकामे रूपे आक्तकामत्वमकामत्वं च कुत इत्याकाट्कापूरणाय 
तद्धा अस्येतदतिच्छन्व् इत्यादिग्रन्थ इन्याश्षयेन तत्तात्पयमाहुः । # 
नाञ्ये्यादि # 1 # तत्रति # सुधुरं । #* बष्टोन्दरियधमाभावमिति # 
वाह्यादीनां अ्रयाणामभावम् । * पूर्वपप्तिरिति *# पूर्वोक्ते स्वै- 
स्मिन् युक्तिः । शरुत्यथेस्तु, तद् आत्मकाम वे निश्चयेन अस्य जीवस्य 
एतत् प्राज्ञपरिष्वक्तम अतिच्छन्दः । छदयतीति छन्दो नाडी । 
अतिक्रान्तं छन्दांसीव्यतिच्छन्दस्तदादिगुणकमतस्तथा । तद्टैपहत- 
पाप्मत्यादिकमेव कथमित्यतं आह । अत्र पितेत्यादि । तथाच 
नाडीद्ादनाभावेन पित्रादीनां देहसम्बन्धिनां स्तनादीनां देहानां 
च सम्बन्यविरहादपहतपाप्म, पुण्यपापाऽसम्बन्धाद् अभयं, तीण- 
शोकत्वाद शोकान्तरमित्यथः । तर्हिं पित्रादीनां पापान्तानां स्वे 
कथं तदसम्बन्थ वयत आह । यद्वेतदिन्यादि । बै एवकारार्थः । 
यद् वे यदेव तत् पूर्वोक्तं पिष्रादि् न पश्यतति, सुषु भगवत्स्व- 
रूपं प्रापो न चश्ु्विषयीकरोति तत् द्रष्टव्यं पूर्वोक्तं पदयशकर्गो- 
चगकुवन्नेव न पदयति । पएवमुभयं प्रतिज्ञाय पूर्य ददानमुपपादय- 
ति। हि यतो हेतोद्रपूजीवस्य हृष्टे्तद्धमेरूपस्य ज्ञानस्य विपरिलोपो 
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एष ब्रह्मलोक इयारभ्य, अनुदारासेतदमृतमियन्तेनानन्द- 
रूपा भगवान् प्रतिपादितः फर्लाय । एतावता उभयाषङ्ः प्र 

तिपादितः। 

४.७ = 

ह शनसाघनतदिष्रययोस्तत्राभावेन विरोधात् सर्वात्मना अदनं 
तश्र विद्यते । कुतः । अविनारित्वात्। प्रकाशाकस्याःमज्योतिषः, सर्वै 
जीवाः सवेमया इति श्चत्यन्तरात् सर्प्रचुरस्य जीवस्वरूपस्य च 
नित्यत्वात् । तद्यददोनं कुत इत्यतस्तदुपपादयति । तुः शङ्कानिरा- 
से । यत् पदयेद्त्र यत्पदेन करणस्य विषयस्य च संग्रहः । तद् दधि- 
तीयं करणं विषयश्च ततोऽन्यद् विभक्तं नास्ति | तथाच बाह्यस्य 
विषयस्य विभक्तस्य करणस्यचाभावात् । तद्धमरूपस्य द दानस्या- 
भाव शत्यः । एवमग्रेऽपि सवेत्र एवमत्र वाहयेन्द्रियधर्माणाम- 
भावः प्रतिपादितः । अतः परमन्यत्वविभक्तयोरभाव एव कथमित्य- 
तस्तबुपपादयति । सखि इत्यादे । एको मुख्यो दए भगवानेव 
सलिलः । यथोदकं शुद्धे शु धमासिक्तं तारगेव भवतीति श्रुव्यन्त- 
रात् सलिलवत् । अद्वेतः। दविधा हतं द्वीतम । तस्य भावोऽद्धेतम् । 
न विद्यते दतं यस्मिन्नित्यद्वेतो मवतीति तदानीं भगवतः सर्वात्म- 
कत्वप्राकस्येन द्वेतराहिभ्यादन्यस्वविभक्तत्वयो रभाव इत्यथः। तदिद्- 
माहुः # ब्ाह्यत्यादि # । पतवृत्रिमग्रन्थस्य तात्पर्यमाहुः । # एष इत्या- 
दि # पपर इत्यनेन, पको द्र्ेत्यनेनाक्तं मुख्यं दर एर परास्य ब्रह्मखो- 
कपदेन तस्य ब्रह्मार्मकस्थानत्वं विधाय जीवस्य तावत्पयन्तं प्रा-, 
पिरिति बोधनाय, एषास्य परमा सम्पदित्यादुक्त्वा तस्य माहा- 
त्म्यबोधनायाशन्येषामानन्वानामेतदं शत्वं बोधयित्वा, एष ब्रह्मलोकः 
सश्राडिति निगमयित्वा तस्य परवब्ह्मामिन्नत्वाय भूमवाचकेनाऽमृत- 
पदेनोपसहारावै तथेत्यर्थः । ननु खमे जीवस्यासङ्तत्वश्चरवणेभ्पि 
जागरिते सङ्केन स्वरूपयोग्यताविधघरनमाराडुधय तत्रापि तज्ज्षानार्थं 
मोक्षसाधनप्रश्रे, तदयथा महामत्स्य इति महामत्स्यरृष्टान्तेन पुनः 
पुनः स्वप्रान्तवुद्धान्तसश्चरणदेवासङ्त्वं सिद्धम । तवस्तरं दयेन- 
खुपणेमारभ्य यदेतावत् सुषुप्िमादहात्म्यमुक्तं तस्य कि प्रयोजन- 
मत आहुः । # पतावतेादि # । पुनः पूनरुभयन्न सञ्चरणावुभ- 
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तस्यानुभवारूदल्ाय पुनः मदनः दरीनादशेनावापोद्रापाभ्यां 

सिद्धमधङ्गो कषयं पुरुष इति । एवं जीवं घप्र मगवन्तं च 
बाला मोक्षोपायं पृच्छति । तत्न याह्वलक्यस्व भयं नात, सुबु- 

दिसं निर्मनभेनापि स्व हञास्यतीति जीवव्रह्मपमानेकीकृय जीवो- 

पक्रमेण ब्रह्मोपसंहारेणाह । तत्र, स यत्रेति जीवस्य मूच्छोपता- 

यत्र॒ समाना तस्यासक्तिरिति स्यादतस्तान्नव्त्ययेमेतावान् ग्रन्थ 

इत्यर्थः । तर्हिं पुनमोक्चसाधनप्ररनस्य कि प्रयो जनमत आहुः । 
# तस्येत्यादि # । यदि सुषुपेः सकाशात् तस्य मेदो न श्षायेत, त- 
देश्वराद् भेदोऽपि न श्षयेतति तस्याजुभवारूढत्वाय स इत्यथः । उ~ 

तरस्य तात्प्थमाहुः । # दशेनेलयादिं # । तत्रापि स्वप्रान्तवद् षा- 

क्यम् । अभ्र संप्रसादः सुषुप्तिः । सम्यक् प्रसादो यत्रेति समासात् । 
रमणे स्वरूपानन्दाजुभवः। आनन्वभुगिति श्रुतेः । चरणं सत्सम्प- 
सतिः । सता सौम्य तदा सम्पश्नो भवतीति श्युतेः । पुण्यदशनमान- 
न्दाजुभवः । तस्य तत्फलत्वात् । अत्र सुखमस्वाप्समित्यनुस्मरणा- 

त् । पापदरान तु, न किञ्चिद वेदिषमित्यक्ानायुस्मरणम् शेषं पूवै- 

घाक्यसमानम् 1 अव्र बुद्धान्ताऽद्रावणरूतो यो दशेनादपोऽदशेनो- 

द्ापश्च, ताभ्यां कृत्वा सुघुप्तावपि साक्षित्वेनेव दशनं सिम् । अ- 

तस्ततोऽपि भिन्न इति तव्राप्यनासक्तत्वादखङ्खो ह्ययं पुरुष इति सिद्ध- 

म् । तत्स्वरूपस्यावस्थातो भिन्नत्वं, तास्वनासक्तत्वं च सिद्धम् । 

ताता वस्य मोक्षे स्वरूपयोग्यताऽनुभवारूढा जतिव्यथेः। अग्निमप्र- 

इनतात्प्यैमाहुः । #पवमित्यादि * । जीवं मोक्षयोम्यत्वेन, भगवन्तं 
तदातृत्वेन च ज्ञात्वा तश्रदन त्यथः । उत्तरस्य तात्पयेमाहुः । # त- 
त्यादि # । # सै क्ञास्यतीति # । कामप्रइनव्याजेन सवे शानं म- 

दयं श्रहीभ्वतीति । # आहेति # । कामधप्रदनघरदौनस्य भयस्य 

चानुरोधादुक्तरीत्या मोक्षोपायं वक्तु पूव सकामस्य कतुमेरणाव- 
श्यां सप्रकारामुक्ता ततो निष्कामस्य कतैरमोक्षोपायं सुषुप्त्यवस्थयै- 
कीर्त्य शिष्टतया आदित्यः । शुत त, अन्तेभ्य उदरौत्सीदिति 
पदननिणयावसानेभ्यः पुनः पुनरवरोधं कृतवानिति हेताभयं जात- 
मित्यथैः । उत्तरं विद्रण्वन्ति । # स यज्रेलयादि # । श्वुती तु, 
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पावस्या । तद्यथा अन हति परणावस्था। तत्र भगवानेवेनं छोकान्तरे 
नयति । | 

तद्यथा राजानमिति भगवत्सन्मानम्। एवविदमिति वचनाव। 
जीवस्तु नैवंदिव् । सिद्धबद्रचनान्न ज्ञानविधिः। वाक्यमेदभसङ्गाच । 

अणिमानं स्वूलश्ारीरकाश्यैम । उपतपतति । उपतापजनकेन ज्वरा. 
दिना, न्येति प्रा्रोति । ततोऽणिमानं ज्ञानकादयैरूपां मृच्छ नितरां 
गच्छति । बन्धरनादिति इन्ताव् । सम्प्मुच्येति ममतात्यागेन खगुणं 
चेतन्यमाहृष्य । प्रतियोनीति स्थूलशरीरं रश्ष्यीरत्य । श्राणायेति 
पुनरुजीवनाय । सा स्थूले हप्राप्षिरस्य येन हेतुना प्रकारेण च 
भवति तं हेतुं प्रकारं वक्तुं मरणावस्योच्यत शत्याहुः । # तद्यथा 
अन इति # मरणावखति #। हेतुभंगवान् दा्ौन्तिके स्पष्टः । श्रुतौ । 
सुसमाहितमिति, भाराक्रान्तम । उत्ससजेदिति, शाब्दं कुर्वत् । 
शारीर आत्मेति लिङ्कदारीरविरिष्टो जीवः। अन्वारूढ इति शाकरि- 
केनेवाधिष्ठितः । उत्सस्जेदिति वेदनया दिकादिराब्दान् कुर्वन् । 
अभ्रिमकण्डिकयोरथमाइः । # तद्यथा राजानमित्यानि # । भुतौ । 
स्येनसः, पापिनां शासना नियुक्ताः । प्रामण्यो, प्रामनायकाः । 
प्रतिकदरपन्ते, उदृ युज्य ख्योपयोगाय प्रतीक्षन्ते । भूतानि शरीरान्तरा- 
रञ्मणायेश्वरेण नियुक्तानि । ननु जीवब्रह्मणोरुभयोरपि तश्र गमने , 
कथं ब्रह्मण पव सन्मानमिव्यत आहुः । # पवंविद्मित्वादि # ॥ 
# नैवंविदिति # संसारिण उपक्रान्तत्वादिववित्पदे पराम्ष्यमाणो 
जीवत्वेन न वक्तु शाक्य इत्यथैः । ननु प्राज्ञान्वारोहान्तक्षानवम्त- 
मनूच, तस्मिन् ब्रह्मायातीति कज्ञानकथनात् पूवा्तकमेकलविदः 
संसारिणो जीवस्येवेदं सन्मानं, न ब्रह्मण इति चेत् तश्राहुः । # 
सिद्धवदित्यादि # 1 अश्र किमेवं ञानं विधीयते, उतानूद्यते ?। 
नाद्यः। सिद्धवचनात् । एवंविद्धवेदिति विधिवाक्यं कल्पयितैतथो- 
अनेन बाक्यमेद्प्रसङ्घाश्च । अतोऽनूद्यत शत्येव वक्तव्यम् । तथा 
सति जीवस्य तथात्वबाधाद् ब्रह्मण पव सन्मानमित्यथैः । 

५९ 
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स यत्रेति जीवर मोहोऽधिकः । अथैनमेते प्राणा इति मगव- 

[+ [` ~ [म (१ 

यत्तु पूर्धं भूतानि राजभ्ल्यवदेहमारभ्य प्रतीश्चन्ते। पश्चादा- 

त्मा राजवत् तत्र गच्छतीत्यशोऽन्न विवक्षितः । शरारारम्भकभूतेः 

स्वात्मनो गमनमिति रद्धान्तख्ितेरित्युक्तम् । 

तत् साहसमेव ¦ अविवक्षितत्वे मानाभावात् । द्टान्तकथन- 

ययथ्यप्रसङ्धाञ्च । प्रयियासाबोधिकायामत्रिमकण्डिकायां प्राणो- 

फसमायनोक्तिवद् भूनोपसमायनस्याुक्तत्येन भूतेः सह गमनसि- 

दान्तस्यापभोजकत्वाच्च । श्रुतौ । उपसमायन्तीति सखखवसर्ति 

ल्क््या तेन सह गन्तुं निकटे समायान्ति । यत्रैतदुध्वाच्छरवासी 

भवतीति, पूर्वाक्तमरणावखाया उपसंहारे स्मारणम् । अतः परं 

शारीरबरह्मगस्याथमाहुः । # स यत्नेलयादि # । स यत्रायं शारीर 

अत्मा लिङ्गविरिष्ठो जीवः । अबल्यं नीय, पूवोँक्तोपतापादिना 

टं नितरां प्राप्य । सम्मोहमिव न्येति, मरणावखायामधिकं मोहं 

्रा्नोति । तदा तूत्कमणस्य कटुमशक्यत्वात तदुपायं मगवनेव क- 

रोति । यथाक्रमोऽयं पररोकस्थान इत्यादिना पूवै तस्योक्तत्वात्। 

तदिदानीं सविस्तरं वदामीति क्ञापनायाथनमेते प्राणा इत्यथशब्दः। 
जच प्राणाः स्वत पवायान्तीति शङ्खम् । जडत्वात् । अतो जीवे 

सम्पुग्धे भगवन््रेरिता एवायान्तीलयादायेनाहुः । # अथेनमिलया- 

दि # । श्रुतौ । अथेति मगवव्मेरणोत्तरम । प्राणा वागादयः । स 

इति जीवः । तेजोमात्रा इति ्रजञांशाभूतानि करणानि । समभ्या- 

ददान इति । उपसंहरन् । अवक्रामति । अन्यतश्चेतन्यमुपसंहल्य 

हृदयेपमिव्यनक्ति । चाश्ुप इति । चश्चुषि मव सूयौशः । पराङ् 

न पयौवसत इति । स्वकायरहितो भवति । अरूपक इति जीवस्तथा 

भवति । तन्न हेतुः \ पकी भवतीति । लिङ्कात्मना कैरणग्रामे मि- 

श्रीमवति । तदा पाश्वस्थान्न पदयतीत्याहुस्तद्िदः । एवमग्रेऽपि 

स्त्र । एवमुपसंहते करणम्रामे निष्करमणसाधनीभूरतं व्यापार- 

माह । तय्येल्यादिना । हदयस्यात्र, हद यच्छिद्रनाडीमुखं प्रद्योतते 

अगवर्ञयोतिषा स्वप्र इव तदानीं प्रकाशगुक्तं तिष्ठति । प्राण इति 

मुख्यः प्राणः। प्राणा इति वागादयः । अनूक्रामन्तीति । सुख्यप्राणगम- 
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स्वरिपर, सम्पथत शयन्तेन । शोके तद् ब्रह्म अप्य जीवस्य 

नोत्तरं सहैकीभूय गच्छन्ति । संक्षानमिति । पूर्वोक्तप्रद्योतादेहत्वेन 

भातां बुद्धिम् । अन्ववक्रामतीति । अश्ववत्तामारोहति । सविज्ञानो 

भवति, गमना विशोषक्ञानवान् मवति । तं विद्याकमर्ण। स- 

मन्वारमेते पूर्वप्रज्ञा चेति । विचा सदसद्विषयकं ज्ञानम् । कम 
ऽदृष्टरुपं लि ङ्गतिरूपं च । यद्वा, विदा उपासनात्मकं ज्ञानम् । 

क्म यश्ादिङूपम् । यथाक्रतुरस्मिन् लोक हत्यादिश्रुतेः पूवप्र्षा, 

संरभारातमना ववमानं ज्ञानम् । समन्वारयेते, अनुगच्छतः । जला- 

युका, जलौका । निहयय्यस्य व्याख्यानमविदां गमयित्वति । अ- 
ज्ञानं प्रापयित्वा, निश्चेष्टं ृत्वेलयथः । पेशस्कारी भ्रमरीविराषः । 

पेशसो रूपस्य मात्रामपादायापच्छिद्य(न्यं स्वरुद्धकीर्टीयं नवतरं 

रूपं तनुत एवमयं पुरूष ददं स्थूलशरीरं निहत्य तस्माद् रूपाद् 

वासनया तदेशं गृदीस्वेति यावत् । त्यक्ते पू्वशरीरे वासनया कथं 

तरवैशश्रहणमित्यत उपपादयति । स वा भयमात्मेादिना । तथाच 

सश्मयत्वेन नानावासनाशाटित्वाद् या वाना तदा कमणोष्टवु- 

द्वत तया पूर्वस्माद् रूपांशोपाद्नमिलयथः । अन्न पक्षान्तरमाह ॥ 
अथा खहिबत्यादि । तेन कश्य चित् कभेणा वासनोदूबोध तदनु- 

रूपे देहः । कस्यचित्त कामार्घीनः । यथा नृगस्य । उभयत्रापि 
भगवदिच्छा नियामिका । एवे जीवस्य लाकान्तरप्रापकं भगव- 

ख्चरित्रं विस्तारेणोक्तम् । अस्य भगवच्चरिजत्वे गमकमाष्ुः । # 

सोक दत्यादि # ! ग्छाकस्तु साद्धं; । ‹ तदव तत् सह कर्म 
ति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत् 

किश्चेह करोत्ययम् । तस्माद्ध कात् पुनरत्यस्मे लोकाय कमेण ' 

इति । अथस्तु“ स जीवः, तत् सह । तृतीयाया छक । तन ब्रह्मणा 

ध्र्ञिन सह । तदेव दति प्राभ्रोति । तत् किमित्यत आद । भस्य जीव- 

स्य लिङ्क लिङ्गशरीर प्रधानभूतं यनः । कर्मणा पूचङृनैन कमणा 

यस्मिश्च निषक्तं नितं सक्तमिति । हेष स्फुटम् । तथाच 

पूर्ै्र भगवश्चरित्रं यदि प्रतिपाद्यं न स्यात् तदा कोक त्महेनि न 

वदेत् । भगवदन्वारूढत्योक्तिश्च पी्वतरिक्री मुधा स्याद तस्तथन्यथेः ॥ 
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अकामयमानस्य भगवतः खरूपं पूरवमेवोक्तमनुबदति । 
भगवन्निगेमने हि पणानां नि्ग॑मनाव् तस्य चेच्छाधीनताव् 

तदभावे इन्द्रियाणि घुषुप्नो ततेव समवलीयन्ते । ब्रह्मेव सन् कू- 
टस्थ; सन् । अपिः समुश्चये । सह स्थिते जीवे ब्रह्मादिर्भवतीय- 
थैः । जीवे ब्रह्मविभोवो न सङ्गत इतिं तत्तिपाद नायं शोकः । 
जीवोपदेशाप्रकरणाभावेन सिद्धबद्रचनान्न भीवन्ुक्तावस्था । ना- 
प्यपतम्पद्नातप्तमराधिः । पतान्तरत्वाव । ब्रह्मपरकरणलताश्र जीवस्य 

अतः पूरवोक्तभयादकामयमानस्य मोक्षोपाय गूढतया षद्न् भुच्य- 
मानावख्थां सुषुप्िसमानत्वेन श्िष्टतयाह । अथाकामयमान इ~ 
त्यादि, सश्राडित्यन्तेन । तत्र मोक्षावख्ायाः प्रकरणेन शरतीयमान- 
त्वात् सुषुप्त्यवश्ां व्याकुवेन्ति । # अकामयमानस्ेत्यादि # ॥ 
सक्तामयमानस्व जीवस्य भगवसबन्धि यत् खरूपं, तद्वा अ- 
सयेतवात्मकाममाप्तकाममकामः खरूपमिति सुषुशतिखले पू्॑मुक्तम् 1 
तत्पाणस्थिलयथमनुवद्ति। तत्र हेतुः। # भगवश्निगेमन इत्यादि # भग- 
वक्निगेमन इति #। भगवतः सकाशाज्जीवस्य निगमने। # तस्येति # नि- 
गेमनस्य। + समवलीयन्ते इति # समवनीयन्त इति भोतपदस्थाथै- 
कथनम् । अस्मिन् पक्ष, बरह्मव सन्नितयस्याथमाइः * ब्रयेवेत्यादि+। 
रहमाप्येतीलयत्र ब्रह्मेति प्रथमान्तम्, एतीत्यस्य कव । एतीति, प्राडु- 
भवतीत्यथेः । यदा सर्वे धमुच्यन्त इति ऋोकपयोजनमाहः। # ज्ञीव 
इत्यादि # । नन्वत्रोत्रमणस्थैवोपक्रान्तत्वाखीवन्मुक्ताचवस्यैवा- 
कामयमानस्य वाच्या, न तु खुषुप्त्यवस्थेति शङ्कूमयां सुषुप्यवस्था- 
ज्ञापनाय ता दूषयन्ति । # जीव इत्यादि # । यथा हि काठके, अ- 
न्यच्छरय त्यादिकं जीवोपदेशो, भ तथात जीवस्वरूपोपदेदाः । येन 
तदतुरोधाञ्जीवन्मुक्तिरघ्रोच्येत । किन्तु, सिद्धवङुच्यते । अतो भ 
सा। अथो खर्वाहरित्यादिनोक्तस्य काममयपक्चस्य मतान्तरत्वाद्- 
कामोऽपि तेनेव मतेनोच्यत इति तेनासम्भ्ञातसमाधिरपि न वक्तु 
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सथोयुक्तिः फलम् । उत्रमण एवं ब्रह्मणस्याप्युक्तत्वात् । तध- 
येति धुपुपतदारीरम् । अनस्थिक शयादि, सम्राडिबन्तयुपसंहारः। 

शाक्यः । मुख्यं प्रकरणं ब्रह्मणोऽवान्तरओओत्कमणस्यैति खतः स्थ- 
सूपावस्थानकपा सचयोमुक्तिरपि न कलत्वेन वक्तुं शक्या । तत्र 
हेतुः । #उत्करमण ₹त्यारि #। उर्वों्छवासी भवतीव्युत्कमण पवो- 
पक्रान्ते शारीरब्राह्मणस्योक्तत्वात् । तथाच तंदनाइत्य अकामत्वमा- 
जेण रूपेण उत्करान्तिश्चन्या सदोमुक्तिरपि न वक्तु शक्येलयर्थः। यतः 
जयुषुधिप्रकरणामावेऽप्यकामत्वादिना सौषुतिकलिङ्कन, तथथाभ्ि- 
निस्वैयनीत्यप्रिमवाक्षयेऽपि शत इति शयनलिङ्धेन चावान्तरमुरक- 
मणप्रकरणं बाधित्वा सुधुिरेव जनकेन शातव्या । तदा तु ग वदि- 
ष्य इति मदभीषटसिद्धिः । अथ रिङ्कस्य मुक्तयवस्थासाघारभ- 
त्वात् तदनाइत्य प्रकरणबलेन क्षास्यति तदा तु स्वरृतवरवानानु- 
गोधाद् विशिष्य वक्तव्यमिल्याशयेन, अथायमनस्थिकोऽशरीरः भ्राह्न 
आरमा ब्रह्मैव लोक एव सश्राडित्यन्तं रिष्टवचनमुपसेहारः । अश्र 
ञ्तावनस्थिक इति स्थूलरारीरराहित्यम् । तश्च जीवन्मुकस्य सुषुघ्त- 
स्य चाभिमानांमावात् तुर्यम् । प्राह आत्मेति सुषुप्िसाक्षिपरमा- 
तमनोवांचकमित्यवस्थाद्वयसाधारणम् । तच्र आत्मा इत्यनेन आबा. 
त्मानमनू य, ब्रह्मेव लोक पवेति विधत्ते । तत्र मुक्तिपदे जीवस्व अ 
क्षत्यविघधानम । सुषुधिपक्षे लोकत्वविधानम । सश्राडिति राः स- 
म्बोधनम् । अतोऽत्र क्छिष्टतयोपसंहार इत्यथः । एतेन सुषुतिष्या-+ 
स्याने वीजं प्रव्शितम । याक्षवस्क्यभयाुरोधाद्िदमेतावत् सुषु- 
िपरत्वेन व्याख्यातम् । अग्रे च वरद्ानानुरोधान्मुकतिषरत्वेन ब्या- 
स्यास्यत इति न कोऽपि कापि सन्देहः । पतदुप्रे, सोऽहं भगवते 
सदं ददामीति जनकवाक्यम् । तत्र॒ न पुनर्मोकप्रञ्चः । तेन चवं 
श्विष्टमयोगेऽपि जनकेन लिङ्गस्य साधारण्यं परकरणस्योत्करमगो- 
चरत्वादसाधारर्ण्यचावगत्य, अथाकामयमानं हति निष्का- 
मप्रकरणं मतान्तराद् वितिक्तत्वेन सिद्धान्ते निषद्य तन्न सथो. 
युक्यवस्थामवधाये, ब्र्माप्येतीव्यत्र ब्रह्मपदं ख ॒द्वितीयान्तबष- 
गद्य, तत्रास्य ब्रह्मभूतस्य लयं चावेगत्य, छोफमप्येतदबस्थाप्रकि. 
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कोका अत्र बयोदज्ञ सर्वनिद्धारकाः। आयो ब्रह्मदिद्रतेः। 

एष इति सुषुष्ौ नाडीताव् पञ्चवणीः । अन्धन्तम इति द्राभ्याम- 
ने्विदो निन्दा । बदेव सन्त इति बुद्धिमतां वचनम् । आत्मान- 

पिति वैराग्यम् । यस्यानुवित्तिरिति नषमित्रह्मस्तुतिः । तद्वहनानं 

च । पुनरेतदेव स्पष्टतयोपदिशति । स वा अयमात्मयादि । अभयं 

तै जनक भाप्तोऽीयन्तम्। काण्वानां इचित् पाठमेदेऽप्ययमेवा- 
यः। जत्र प्रकरणे जीवो वाच्य इति प्राप्ते । 

पादकत्वेनावगय, अहिनिदवेयनीर्टन्तं सृतशरीरपरमेवाव- 
गल्य, प्राह आत्मा ब्रहमैवेत्यस्य प्राकषत्थादयमात्मा ब्रह्मेव सन् 
लोक एव ब्रह्मापीतो ब्रह्मलोकात्मको भवतीति निश्चितवान् । 

तेन जाग्रदशायां हृदयस्यस्कामप्रमोको मोक्षसाधनत्वेनावधारित 

इति बोधितम् । तदा याश्षवस्क्योऽपि तस्य सम्यग्बोधनाय स्वं 

सिदान्तमाह । तद्विवृण्वन्ति । # कोका इत्यादिना # । # अन्न 

बरयोद्शेति# । पकोपक्रमगतास्वयोद श। # आदो ्रह्मविद्भतरिति # 

ब्रह्मविदः सथोमुक्तिमुक्ता ततो न्यूनाधिकारिणो ब्रह्मविदः कममुक्ते- 
बोधकः, अणुः पन्था इति लोकः । तस्मिन् शुद्धमिति ग्छोकस्तु नि- 

स्क्रमणमार्मबोधक इत्याहुः! # पष इत्यादि #। # बुद्धिमतां वचनमि- 

ति # । सचोमुक्तिभाजां ज्ञानवतां प्रह्ममायेन ब्रह्मपराप्निव चनम। शेषं 

स्फुटम् । रषस्या्माहुः। # पुनरित्यादि #। अत्रेतद् बोध्यम् । यस्या- 
जुवित्त इत्यस्यो्तराद्ध, स विश्वङृदित्यादिना यत् सवेकरेत्वमुक्तं तत् 

सवा एष आत्मा सवैस्य वक्षीत्यारभ्य, सतुविधरण इवयन्तेन स्प- 

्ङृतम् । तस्य लोक इत्युक्तं कोकाधि पत्वं घ, परषां. लोकानामसं- 

भेदायेल्यनेन । यत् पुनः पूवांद्धं, यस्यानुरिश्च शत्यादिनोक्तम, 

मभिमन्ोकैश्च तत्, तमेतं वेदानुवचनेने्यारभ्य आन्तं स्फीत 

मिति । पूर्वपक्षमाह: । # अत्र प्रकरणे जीवो वाच्यं इति # । अय- 

अर्थः । अत्रोपक्रमे, कतम आत्मेति प्रश्ने, योऽयं विज्ञानमयः धराणेषु 

हृदन्तरर्पातिः पुरुष एति शारीरलिङ्कावुपसंहारे च, योऽयं विक्षान- 

मयः प्राणेभ्विति कष्वपाडे तदपरिलयागान्मध्ये बुदधान्ता्यवस्थोप- 
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अभिधीयते । ब्रह्मेव प्रकरणार्थः । सुषुप्रावुत्कमणे च जीव- 
ब्रह्मणोरभेदेन व्यपदेशात् । 

न्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनाश्च। यद्यपि संसारी प्रतीयते, तथापि मध्ये, 
ध्यायतीव ठेलायतीषेति ग्रन्थे संसारिधमेनिराकरणात् । उपस॑हा- 
रेच, सवा एय महानज आत्मेति संसारिधमरदितपरमेश्वरात्म- 
कत्वबोधनात् । उपक्रमाक्तविज्ञानमयत्वादेस्तस्मिन्नपि मच्चेन उप- 
क्रमस्य सन्दिग्धतया ने्बस्यात् । माध्यमिकवुद्धान्ताद्यवस्योपन्या- 
सस्य च संसायंवखानुबदेन तद्रहितदश्ायां परमेशवरामेदबोधन- 
परत्वावगमात् । सुषृष्ल्यादौ मेदबोधनस्यापि ससारिदश्चायामेव प- 
यैवसानात् । पुनः पुनर्मोक्षप्र्नेन, यत् किञ्चित् पयत्यनन्वागतस्तेन् 

वत्यसङ्कोऽयं पुरुष इति तदुत्तरे पुनः पुनरनन्वागततया असङ्- 
त्वप्रतिपादनेन, अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेनति कमसम्बन्ध- 

राहित्यस्य च प्रतिपादनेन, तीर्णो हि तदा सवान शोक्षान् इदयस्य 
भवतीति सवेवुःखतरणध्रावणेन च परमात्माभिन्नासंसारिरूपग्रति- 
पादनपरमवेतद्वाक्यमिव्यतोऽत्रासंसारी परमेश्वराभिन्नो जीवो वा- 
च्य इत्यथः । सिद्धान्तं व्याकुवेन्ति । # ब्रह्मवत्यादि # । अयम्थः। 
सत्यमत्र मुक्त जीवस्तथा निरूप्यते । तथापि स न प्रकरणाथः । तत्र 
हेतुः । # सुषुप्ाविलयादिं # । तथाच च यदि मुक्ता जीवो ब्रह्मामे- 
देना प्रतिपायः स्यात् तदा अवस्थामेदस्याप्रयाजकत्वन तत्र ओव 
परमेश्वराश्न भिन्द्यात् । परतिपिपादयिपिते अमद भदकथनस्थ भ्र 

योजनञ्चन्यतया ैयथ्यंप्रसद्धात् । नच संसाश्वस्यायां भदग्रोधनायः 
तदिति युक्तम् । तदानीं जाम्रत्खश्रयोरक्षत्वादिवेदिष्टचस्य प्रदयक्षः 

दत्वेन सुषुिमरणयोस्तमोऽभिभवेन तथात्वस्याज्ञानभ्पि सोषुप्ति- 
कस्मरणेन मृतानां भूतादि मावद् दोनेन चानुमानसिखतया तत्कथन- 
वैयथ्यानपायात् । अतो कज्ञायमानावसासिद्धं मेदमनूध यदशा- 
यभानावस्थासिद्धं मेदमनुवदति ` तदसंसायेवस्थायामपि मेद् 
बोधनायेवानुवदति । यथोदकं शुदे शुद्धे आसक्तं तादगेक 
मवति पवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतमेति 
काटके तथैव श्रावणात् । नच तद्युपकरमा्नुरोधाद संसारी 
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आकाषवद् ब्रह्मनिदधार एव युक्तः ॥ ४२॥ ` 

परमेद्वरसमानधमा जीवो वाच्योऽस्त्विति वाच्यम् । उप- 
कमे किञ्ञ्यीतिरयं पुरुष इति प्रकाशकप्रभे, आदित्याचनन्तरमात्म- 
ज्योतिरि्यु्तरे पुरुषश्य प्रकाशापिक्षित्वेना्रकाशकत्वात् । परकादाक 
आत्मा क द्यादायेन पृच्छति । कतम आत्मेति । तब स्पष्टतया 
वक्तव्येऽप्यु्तरे ाहथरश्यो, न वदिष्य इति खामिसन्धे्षैरद्ा- 
नस्व चानुरोधाच्छलिष्टमेवोत्तरं ददातीति पूरं व्युत्पादितम् । 
अतस्तद्विखारे, अत्रायं स्वयम्ज्योतिभेवतीति ` निगमनवाकये पर- 
मातमैव स्वयम्पद्वाच्यः सिद्धतीस्युपक्रमगतः प्रश्रस्तत्पर एव पर्य- 
वस्यति । तथापि श्छिष्परयोगाञ्जनफेन सम्यङ् न क्ञातः। पएताव- 
उक्षा, संसारिव्यतिरिक्तः प्रकादा इति । ततस्तत्सन्देहनिवारणाय 
पृच्छति । विमोक्षाय घ्रहीति । तदापि श्छिष्मेवोत्तरं ददाति । स 
पष दतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वेत्यादि । तदा जीवस्यासङ्क- 
तत्व उक्तेऽपि जनकस्य सन्देहो न निद इति पुनर्मोक्षाय पृच्छति । 
तदा पुनरपि मस्स्यादिदृष्टान्तं वदन् स्वप्रसुषुप्ी अवस्थे उक्त्वा 
सुषुती परमात्मानम् असङ्गादपि जीवाद् भेदेनाह । तदापि वस्व 
धरकाशकसन्देहो न निषत्त इति पुनर्मोक्षाय पृच्छति । तदा पुनरपि 
सम्प्रसादवाक्येनेवो्षरे पुनरपि मोक्षाय पप्रच्छ । तदा याहवसक्यो 
राज्ञो मेधावित्वाद् भीतो मरणावथ्थां संसारिणो वदन् परमेश्वरा- 
ज्जीवस्य भेदमाह । तदापि श्िष्प्रयोगात् तस्य सन्देहो न निद््त 
दत्यकामयमानस्य सयोमुक्तिमाह । तत्र, ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येतीति 
श्रुते, प्राह धात्मा ब्रहमीवेतिं च शुतेर्जीवस्य ्रह्ममाव पव भुक्तिः । 
प्राह आत्मा ब्रह्म योऽस्ति स एव प्रकाशकः । तज्ज्योतिषैवायं जीवः 
सधे करोतीति कात्वा, सोऽहं भगवते सहस्नं ददामीस्युक्तवान् । 
तदा यारषरक्यस्मयोदशग्छोकेः स शाखार्थमुक्टवा, स॒ पष आ- 
तमे्यादिमा तमेवा स्पष्टभुक्त वाम् ! तदा जनको विदेहान् स्वात्मानं 
चख वास्यां तस्मै दस्तथान् । विधां च याहवल्क्यः समापितवान् । 
भत उपक्रमोपरसशारयोः परमात्मन पव प्रकृतत्वसिद्धा तस्येव प्र- 
श्रफराभत्वमिति सिखम । तदाः । # मकाशबदित्यादि # । त. 
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पलयादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 
किच। सर्वस्य वशीत्यादिशब्देभ्यः स्पष्टमेव ब्रह्ममरकरणमिति॥४६॥ 

इति श्रीबेदव्यास्मतवतिश्रीवह्ठमाचायविरचिते 
बरह्मसूत्राणुभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 

तृतीयः पादः ॥९॥२३॥ 
~ च्म 

थाच यथा पूर्वाधिकरणे अन्यथानुपपत्तिबलादाकारावाक्यस्य ब्रह्म 
परत्वनिद्धारस्तथात्र मेदव्यपदेशान्यथायुपपत्तिबलात् प्रकरणस्य 

ब्रह्मपरत्वनिद्धार रदथः । फिथात्र संसारिणोऽपि जीवस्य परमेभ्व- 
राद भेदसाधनेन मुक्तावस्थायामपि जीवे ब्रह्मलक्षणस्य नातिनव्यापि- 
रिति बुद्धिं प्रसङ्गाद् बोधितम् ॥ ४२॥ 

पत्यादिश्चदेभ्यः ॥ भेदव्यपदेशेन प्रकरणस्य ब्रह्मपरत्वसाधनं 
्किष्टमिलयतो हित्वन्तरं वदवीत्याशयेनाहुः । # किञ्चेष्यादि # ।॥ 

तेषामुपासनाथत्वं वारयितुं बहुवचनम् । तथाच यदि ते शब्दा 
उपासनाथौः स्युः, सरृदुक्ताः स्युने त्वसङृत् । न वा बिद्रताः स्युः । 
यतस्ते तथा, अतो न जीवस्य तथोपासनाथौः । किन्तु परमेश्वरस्य 
जीवाद् भेदना्था प्वेल्यहंभ्रहोपासनापेक्षया शदवरत्वेन पृथक्तयो- 
पासनैव युकतेत्यथैः॥ , , 

अत्र हाङ्कःराचायौः । किमिदं वाक्यं संसारिरुपान्वास्यान- 
परमुताससारिस्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशये, संसारिपरमिति 
पूवैपक्षं, संसाररहितपरमेदवराभिन्नजीवान्मप्रतिपाद् नपरमिति सि- 
दान्तमाहुः । मेदव्यपदेशं च संसारिभेदपरमाहुः। " 

तदसङ्तमित्युपपादितम । 
भास्कराचायोस्तु, कि संसारिस्वरूपपरम, उत पररूपपर- 

मिति संशये, पररूपपरमिति सिखान्तयन्ति । 
तन्मतं सन्दिग्धमिव । तजर यदि मुकतजीवपरं, तदा तु पूर्बाक्तदू- 

षणग्रस्तमित्यप्रयोजकम् 1 यदि केचूटपरमेदवरपरं, तदा तु नवुष्टम । 

रामानुजाचायास्त, अत्र पक्षायुदधेखादिदं सूत्रद्वयं पूवेसूत्र- 

हाषत्वेन योजयन्ति । तेन तन्मतेऽत्र जीवाद् भिश्न पव परमेद्वरः ` 
प्रतिपाद्यः । पवं तश्चौरमतेऽपि। 

मत्रेदं बोध्यम । सत्यमत्र पक्षानु्टेखस्तथापि, भाये विषय- 
६9 
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धाकये आक्राशः पक्षो, द्वितीये त्वात्मा पक्ष इतिं पक्षमेदादेतुमेदा- 
श्चाधिकरणमेद् एव युक्तः । अन्यथा, अथौन्तरत्वादिव्यपदेशादिति 
सवस्य हेनोरनुडच्याऽप्यात्मनः प्रयगात्ममेदसिद्धिर्मेनेति पदस्य, 
पत्यादिसुत्रस्य च वेयथ्योपत्तेदुवौरत्वादिति। 

मध्वास्तु, स वा ए सम्प्रसादे रत्वा चरित्वेत्यादिना ख- 
प्नादरिद्रएा यः प्रतिपाद तोऽधङ्गत्वेन च, स जीवो, ब्रह्मवेति संशये, 
सुषुप्त्यादौ जीवाद भेदेन व्यपदेशाद् ब्रह्मैवात्र प्रतिपाद्यम् । स्वप्रस्य 
सत्यस्वात् तद दरटत्वं सर्के ग्रहमण्यविरुद्धम । तस्माद् सद्धं प्रदम 
घेत्याहुः । द्वितीयसूत्रे च पत्यादिशव्दानां श्रवणात् परमेदवर पव 
प्रतिपाद्योन तु, स वा पष महानज आत्मेति वाक्यप्रतिपादिंतः । 
अञराब्दवाच्यश्च चतुमुख इ्याहुः। 
भिश्चुस्तु, अत्रोत्कान्तिशब्दो जीवस्य देहत्यागमात्रषरतया मोक्षादी- 

नामपि संग्राहकः । मोक्षावस्थायामपि निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतीति 
सास्यान्तगतस्य मदस्य व्यपदेशात् । ब्रह्मैव सन्. ब्रह्माप्येतीत्युक्त- 
धाक्षयेऽप्यप्ययस्थ मेदतन्तत्वाञ्। ब्रह्मैव सश्चिति त॒ यक्तदेहामिमान 
इति, प्राप्रगीणवरह्ममाव इति वेव्यथबोधकम् । प्रलयावस्थायां च 
यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीव्यादिश्वुतो कोशखद्भयोरिव प्रवे्टग्यप्रवे- 
षटोरमेदोऽवगम्यत इति । नन्वेवमपि सुषुप्तावेकीभावः । तुरीयास्ये 
महाप्रखये च ब्रह्मचिन्माद्वावशेषो जीवो माण्डूक्यादिवाक्यभ्यः से- 
त्स्यतीति चन्न । उक्तव्रहदारण्यकवाक्ययोरविभागपरत्वस्यागत्या 
धक्तउयतया तदेकवाक्रयत्वेनेतरश्चेतेरपि तत्परत्वावधारणात् । भवि- 
भामो वचनादिति सूत्रे व्यासेरपि वक्षमाणत्वाचचेत्याह । 

तत्र यदविरुद्ं, तद् ग्राह्यम् । शेषे उदासीना वयम् । 
पवमस्मिन् पादे पद्ाथान्तरेप्तिष्याक्षिवारणात् तल्िङ्गाघ- 

धिकरणोक्ताथप्रपञ्चनेनोपास्यरूपनिरूपकवाक्यषिचारादुपासनाधि- 
करिविचारपूवैकं ्रयोदशाधिकरण्या आधाररूपो भगवान् विचा- 
रितः ॥ ४३॥॥ १३॥ 

दति श्रीमदल्वभाचायेच्छणनखचन्द्रकिरणनिवारित 
इद यान्धकारेण पीताम्बरात्मजपुरुषो तमेन कते 

ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकारशे प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समप्तः॥ १॥ ३॥ 



अथ प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः । 
ग # > ~ >. 2, ~ ॥ ह" णे 

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक- 

विन्यस्तमृहीतेर्ददौयति च ॥ १ ॥ 

एव स्वेषां वेदान्तानां ब्रह्मपरतरे निर्णीते, केचिद् वेदार्था- 
ऽङ्नानात कचिद् वेद भागे क्रापिलमतानुसारिपदार्थदद्ैनेन तस्यापि 
ब्रेदभूलकतवं वदन्ति । तन्निराकरणाय चतुथः पाद आरभ्यते । 
तत्र, ईक्षतेरनीशब्दरमिति सांख्यमतमरशब्दलरादिति निवारितम् । 
वेदेन प्रतिपादितमिति तत्राशङ्कते । आनुमानिकमप्येकेषाम् । 

आनुमानिकमप्यकेपामिति चेन्न शरीररूपकविम्यस्तगहीते- 
दे शयति च ॥ अनीतेपु पदेषु प्रथमेऽतिव्याप्िजनकशनब्द ङृतसन्दे- 
हव्ारणाय कायेनिरपक्राणि वाक्यानि विचार्य, द्ितीय्तृनीययोश्च 
यथायथं जीवजडरूपाथङृततन्सन्रेहवारणायान्तथाम्युपास्यरूपनि- 
ङूपकाणि च वाक्यानि विचायं सर्वषां वदान्तानां साक्चात् परम्प- 
रया च ब्रह्मणि समन्धयः प्रतिपादितः । स तदा हदीभवति यदा 
री तत्वेनाभिमन्यमानस्य मतान्तरस्य श्रीतता निराक्रियते। अतस्त- 
दर्थं चतुर्थ पादे जीवजडसमुदायात्मकाथनिरूपक तया मतान्तर- 
भ्रौतताभ्रमजनक्रानि परकीणोनि वाक्यानि विचायन्त इत्युपोद्घरा- 

तबोधनाय पृवेपादत्रयसिद्धमथमनुवदन्त पतन्पादाथमादुः । # 
पवभमित्यादि #। तथाच तन्िराकरणं प्रयोजनं, तादशायाक्यवि 
चारश्चाथे श्त्यथः । नन्वरृदयत्वाद्यधिकरण पतारटशामपि 
वाक्यै विचारितमेवेति, छिमनेन विचरणेव्याशङ्कं ममाद्धानाः 
सू्रांशमवतारयन्ति # तव, शृक्षतेरित्यादि #। तथाच यद्यपि 
तद्वाक्यं विचारिनं, तथापि तन्मतस्य सवथा अश्रोतन्वप्रचेति ना- 
पपादिनमतो विचार इव्यथः । पतेनास्य पादस्य, दंक्चतिसमन्वय- 
सूत्रप्रपञ्चरूप्वं घोधितम् । नन्वन्र प्रृलिनिराकरणमेवास्तु । मनतय्य 
क्रोततानिराकरणे कि गमकम् ? दत्याकाङ्कायामायुमानिकषपदमेव 
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एकेषां शसिनं शाषादरु साख्यपरिकलस्पितपकृबादि श्रूयते । 
इन्द्रियेभ्यः परा र्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 

मनस्तु परा बुद्धिदेरात्मा महान् परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुषः प्रः । 
पुरुषान परं किञ्चित सा काष्ठा सा प्रा गतिरिति काके 

श्रूयते । 
तत्र बुद्धेरात्मा अहङ्कारः । वतो महान् महत्त्वम् । ततो- 

ऽव्यक्तं परकृतिः । ततः पुरुष इति । न शदङ्कारादयः पदार्था ब्र- 
ह्यवादे सम्भवन्ति । तस्मादेवजातीयकेषु तन्मतपदार्थानां श्रव्- 
णन्मायाप्रङृयविद्यावादा अपि श्रोता इति चेन्न । 

गमकमिलयादयेन व्याकुर्वन्ति । # एकेषामित्यादि # । तथाच पूवै- 
्रन्ये, कामाश्च नानुमानापेक्षा, नानुमानमतच्छढादित्यादौ केष- 
छानुमानपदादत्र च सम्बन्धितद्धितान्तानुमानिकपदात् सांस्यप्र- 
वचनीये, सङगातपराथत्वात् पुरुपरस्येतिसूतरेऽनुमानेन प्रङृतिसम्ब- 
न्धित्वेन सिद्धः पुरुषोऽपि सेग्राह्यत्वेन गम्यते । तयोश्च निराकरणे 
तन्मतमेव निराकृतं भवतीति सौत्रं पदमेव गमकमिलयर्थः । केषा 
शाखायामिदयाकाद्भायां विषयवाक्यमुदाहरन्ति । # श््दियेभ्य ¶- 
त्यादि # । कात्र प्ररृत्यादीपयतो व्याङुवन्ति । # तन्न बुेरित्या 
दि #। # बुद्धेरात्मा अह ङ्ूर इति # । पर द्युषञ्ज्यते । बुखः 
सक्षाशादात्मा 1 सवोत्मनो $न्तःकरणं गिरित्रम् ' श्यन्तःफरणत्वेन 
सिद्धस्य गिरि त्रस्य, "चन्द्रो मनो यस्य इगकं आत्मा अहं समुद्रो 
जठरं भुजेन इति खस्मिघ्नात्मपद्प्रयोगादात्माऽहङ्कारः पर ईल- 
यैः । शोषे स्फुटम् । तथाचेवमत्र सांख्यमतप्रल्यभिक्षानात् तन्मतं 
श्रौतमिति । तदाहुः । # न हीत्यादि *# । अपिशददार्थमाहुः । # त- 
स्मादिघ्यादि #। # पवक्चातीयकेष्विति # । वश्यमाणेष्वजादिषा- 
कयेषु । # मायाप्ररृलयविद्यावादा इति # । मायान्तु प्रकृति विचात्, 
पञचाशद्धेदां पञचपवोमधीम इत्यादिवाक्येष्वमिमन्यमानाः। पूव पूरवष- 



१ अध्याये ४ पादः। ४७७ 

शब्दस्ताम्यमात्रेण न तन्मतं सिद्धयति । 

सन्दिग्धानां पदाथानां पौर्वापर्येण नि्णवः । 

न तु सन्दिग्धवज्ेन सर्वग्याङुलतोचिता ॥ 
अत्र हि पूर्वम् । 
आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव त॒ । 

बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः पग्रहमेव च ॥ 

इन्दियाणि हयानाहूर्विषयंस्तिषु गोचरान् । 

सेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तसाहूमंनी पिणः ॥ 

तद नुचलरारि वाक्यानि । यस्लविज्ञानवानियादि । तदनिवि- 

न्द्रियेभ्यः परा इति । ततर पूर्वसम्बन्ध एवाथे उचितः । तमाह । 

क्षांशमनूय तद्दूषकं हेतुमवतारयितुं निषेधं व्याङुवन्ति । ̂  शब्दे 

लादि # । # तन्मनमिति # । अहङ्कारमहत्तत््वप्रकृतिपुरषाणामुत्त- 

रेत्तरं परत्ववोधकं सांख्यमतम् । कुतो न सिद्धतील्यतः शा- 

रिकिया तद्धेतुमाहुः । # सन्दिग्धेत्यादि # 1 # पौवापर्येणेतिं # 

पूर्वापरसन्दर्भेण । सन्दिग्धा ह्यस्मिन् वाक्ये पदवाच्या अथोः। 

पदानि वाक्याचयवभूतानि, वाक्यं च महावाक्यस्य । अतो भमहा- 

वाक्यानुरोभरेन तदर्थो निर्णयः । न तु सन्दिग्धपद घटितवाक्येना- 

वयविभूतस्य महावाक्यस्य व्याक्रुखता युक्ता । तथाच तदृन्या- 

कुःलीभावादेतन्मतं न सिद्धतीत्यथः । तदेतद् व्युत्पाद यन्ति 1 

# अत्र हीत्यादि # । # अत्रेति # । प्रकरणे । # रिर्हेती । 

# चत्वारीति # । विक्षानसारथिवाक्यस्य कचिदिन्द्रियेभ्यः परा 

दत्याद्यनन्तरं द्षनाश्चःवारि । विशानसारयथि वाक्याथंस्त्वत्रे कारि- 

कया वक्तव्यः । एवं सन्दे यत् सिद्धं तद्वक्तुं हेतुं बदतीत्याहः । 

# तत्रेत्यादि # । # तत्रेति # । इन्द्रियभ्य इति वाक्य । विष्णुधर्मा- 

सरे तृतीयकाण्डे । "उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्य रूपकम् ' इति ङू- 

पकलक्षणाद् रूप्यते यत तदूपमिति कर्मणि घञि कते, शवे प्रतिृता- 

विति कनि च कृते रपकमिल्यटद्ूारनाम सिद्धतीव्यभिसन्ाय हेतुं 
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शरीररूपक्रबिन्यग्रहीतेः । शरीरेण रुप्यन्ते ये शरीरेन्द्ियादयते 
पिन्यक्ता यत्र रूपकभपेन रथादिषु तेषामेवात्र रहीतिग्रहणम । 
अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतपरिग्रहाएत्तिः । 

जीवप्रकरणं हेतन्पुक्तयुपायोऽस्य रूप्यते । 
योग्यं शरीरमार्य गण्छदिति हरेः पदम् ॥ 
तत्र जीवस्य व्रहममराप्नो मुख्यं साधनं श्ररीरम् । स रथः। 

स्रभापग्रीसाहिताऽपराधीनयानलात् । रथस्तु हयाधीनः | हयाश्च 

व्यकुचैन्ति । # शरीरेणेव्यादि # । स्वस्य खक्षापकव्वेऽपि दोपाभा- 
घाच्छरीरेण रूप्यन्ते ये शरीरेन्द्रियादयस्ते यत्र वाक्ये रथादिषु रुप- 
कभावेन अलङ्कारवोधितप्रतिरृतिभावेन विन्यस्ताः स्थापितास्तेषां 
सर्वेपां रथादिपरतिकृतिभूतानामेवातर गृहीति ग्रहणम् । अतः दशररूपा 
रुपकविन्यस्ताः । शरीररूपकविन्यस्ताः। रुपकविन्यस्तानां व्यावतकं 
कारीररूपत्वमिव्युपसजनत्वात् तस्य पूवनिपातः । शाकपार्थिवादे- 
राकृतिगणत्वाद् रूपपदलोपश्च } अतः शरीररूपकविन्यस्तानां गृ- 
हीतिग्रहणं शरीररूपकविन्यस्तगृदीतिः । तस्मादिव्यथः । तथाच 
स्यात् सांख्यमतापत्तियद्यहद्कारादीनां पदाथौनां तत्वेन गृहीतिः 
स्यात् । सा तु नास्ति। यतः शरीरेण ये रूप्यन्ते शरीरेन्द्रियादयस्ते 
विन्यस्ता यत्र वाक्ये रूपकभावेन रथादिषु, आत्मानं रथिनं विद्धी- 
त्यादिना, तेषमेवात गृहीतेग्रहणात् । यदि ह्येवं नोपगम्येत तदा प्र- 
कृतहानादिदोषावापदेताम । किशचेदं हीति निश्चयेन जीवप्रकरण- 
म् । अरस्य मुक्त्युपायो, योग्यं शरीरमारु्य हरेः पदं गच्छेदिदयेवं 
विक्ञानसारथिमन्श्रेण रूप्यते । न ह्येतत् सांस्यमते सम्भवति, 
खरूपावसथानातिरिकतस्य भगवत्पदप्राभिरूपस्य मोश्चस्य तैरनङ्ीका- 
रात् । अत इृन्द्रियेभ्य इति वारष्ये अहद्ारादितर्वरूपो नाथः। 
किन्तु वक्ष्यमाणप्रकारकः । तथाहि । तत्र मुक्ट्युपायेषु योधनीयेषु 
वक्तव्ये पके जीवः स्वतन्त्रत्वाद् रथी । # जीवस्येत्यादिना विब्रतं 
दारीरं रथः । तत्र हेतुः । # सर्वादि #। सामभश्री इन्द्रियादिरपा। 
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छवुद्धयधीनाः । सा च प्रग्रहाधीना । स च सारथ्यधीनः । सच 

घबुद्धयधीनः। सा च मार्गाधीना । स च प्राप्याधीन इति । एवं 

ज्ञाता युक्तपामग्रीक्तदरेशं भराग्रोति । तत्रेन्दियाणामास्मा विषयाः । 

ते च मनसा सम्यक्तेन मावितास्तथा भवन्ति । विरक्तन्दि- 

पराधीनता तु स्वायत्तनया। तेन शरीरे र्थरूपकम । रथस्तु गमने 
हयाधीन इर्तीन्दरियेषु हयरूपकम् । दयवुद्धिस्थानापन्नाऽ्तेन्द्रियदेव- 
ता। देवताप्राधान्य एवेन्द्रियाणां मगवत्परत्वस्य, देवानां गुणलिद्ा- 
नामिद्यत्र तृतीयस्कन्ध सिद्धत्वात् । देवतासाहिल्यस्याथतः प्राप्तत्वा- 
श्च । एवमग्रेऽपि बुद्धिस्थानापन्ना देवता। एवं हयवुद्धिस्तु प्रप्रहाधीने- 
तीन्द्रियनियामकमनसि तद्रपकम् । पवमेव वुद्धो सारथिरूपकम् । 
सारथिवरुद्धि मौ ग(धीनति विप्येषु गोचरपदेन मागरूपकम् । रथि- 
खरूपवोधनायात्मेन्द्रियत्यद्धग्छोकः । तता, मागंस्तु प्राप्याधीन इति 
तदूवोधनाय प्रापकस्रामभ्रीनिगमनपूचंका, यस्त्यविक्ञानवानियाव्- 
यश्चत्वारः श्छोकाः । प्राप्यनिगमनाय पञ्चम इति बोधयितुम, प्वं 
्ञान्येत्यादिना हयरूपकपयन्तन्रन्थस्य तात्पयकथनम् । इन्द्रियविषये- 
चु द्शरूपकस्य तान्प वक्तुम, शृन्द्रियभ्यः परा इत्याद स्तात्पय- 
मादः । # तव्रान्द्रियाणामित्यादि #। # आन्मान # राणं च गन्धः 
इति न्यानन भगवदिन्द्रिथरूपतया तदाधिदेविकल्वात् तेषां नियाम- 
काः । भ्रीतस्य परपदस्यायमथः । यच्प्याकषकत्वान्नियामकत्व- 
मुक्तं श्रीभागवते । ‹ इन्दरियर्विवयाङृषटेरिनि ' । अनुभवश्च कामिनी- 
कुचकुम्भादिदशेने चश्रुराद्याकषस्य । तथापि नात्र तदभिप्रे 
तम् 1 मोक्चप्रकरणत्वादित्यभिप्रेल्याहुः । # त चत्यादि # । तथाच 
मोक्षप्रकरणे यदिद्द्रियेभ्यः परत्वं विपयाणामुच्यत. तद् भगवदी- 
यतया मनसा सम्यक्त्वेन भावितानामव । यथा नवमस्कन्धादाव- 
म्बरीपाद्िचरिति, स वै मनः कर्णपदारविन्दयोरित्यादिग्छोकनत्र- 
योक्तास्तादशाम । न तु सामान्यानाम् । नापि ज्ञानीन्द्रियविषयवि- 
वक्षया । विरकतेन्द्रियाणां चिधयानाङृटत्वात् । अतः 'तस्यारवन्द्- 
नयनस्यत्यादिवद् यत्र मगवद्भिप्रायः सा माक्षप्रणाञ्यच्र विवक्षिता, 
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याणामतयात्वाव । बुद्धेतत्मा विश्नानम् । तद् प्रह्मरिपयकं परह् 
भवति । ततः परमव्यक्त, न प्रकटं, मगवतृपैव । सा तु भगवद्- 
धीना, न साधनान्तराधीना । सच भगवान खाधीन इति । 
एवमेनायलस्योनितः । फिथ, द्दीयति सखयमेषेममथम् । 

एषु सर्वेषु मृतेषु गोतमा न प्रकाशते । 
ह्यते त्वग्यया बुद्धया घुक्ष्मया सुकष्मदरिभिरिति ॥ 
सूष्मया उपनिषदनुसारिण्या । बुद्धया भगवन्न हित- 

त्माप्तिरिति । चकाराव, ततो मां त्वतो शाला विशते तदन- 
नरमिति स्मृतिर्ृहीता । तस्मात् साधनोपदेशा् सांख्यमतमिह 
विवक्षितमिति ॥ ९॥ 

सक्ष्मन्तु तदहलात् ॥ २ ॥ 
नन्वव्यक्तदब्देन न भगवत्कृपा वक्तुं शक्या । धर्मिपवाहा- 

दियाशङ् परिरति तुशब्दः । बष््यं तद् ब्रह्मेव । पर्मधर्भणो- 

न तु शुष्कज्ञानप्रणाडीति बोधनाय तुक्तिरित्य्थः। पतेन अर्थेभ्यश्च परं मन इत्यपि व्याख्यातप्रायम् । मनसा सम्यक्स्वेन भावन एव तेषां तथात्वादिति । मनसस्तु परा बुद्धिरिति सारथिभावादेव स्पष्टम् । बुद्धे रात्मेत्यादिकं भ्याकुर्वन्ति । # बुद्ध रात्मत्यादि # । # विज्ञानमिति » तत्कायैभूतं विरिषटज्ञानम् । तस्य बुद्धिनियाम- कर्व तु ब्रह्मविषयकत्वेन महस्वादिलयर्थः । सेषं स्फुटम् । एवं हेतु- 
व्याख्याय दशनपदं व्याकुर्वन्ति | # किश्चेत्यादि #। # इममिति # 
पूर्वोक्तं कथं द रौयतीत्यत आहुः । # सृस्मयेत्यादि #, । तथाच सू- 
क्मपदेन बुदधेरुपनिषदुसारित्वबोधनादुक्तरीत्या भक्तिप्रणाञ्या प्रा षि दशेयतीत्यथैः। तेन श्ुतौ गम्यत इति गतिरिति प्ाप्यत्ववोधना- 
त्, स्मतावपि, विशत हति पदेन तस्येवाथैस्शोपवृंरणावत परािरूप 
एवार्थोऽमिप्रेतो हश्यते, न तु रुक्षदश्॑नरूपोऽतो नात सांख्यमतप्र- त्यभिश्ानमिति भावः॥ १॥ 

सुक्मं तु तददैत्वात् ॥ 
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हरमेदाव् । अव्यक्तशब्देन हि बश्ममुच्यते । देव हि सवेमका- 
रेण न व्यज्यते । अरैत्वाव । तदेव अर योग्यम् । उभयत्राप्ययं 
हेवुः । तस्माद्धमषणोरेभदाद् मगवानेव पुष्मिति तक्कृपेवा- 
ऽव्यक्तवाच्या ॥ २॥ 

तदधीनत्वादथवत् ॥ ३ ॥ 
ननु धर्षिते परत्वमनुपपन्नम् । अन्यथा पूर्वोक्तो दोष इयत 

आह । अभेदेऽपि कृपायास्तदधीनत्वाव् परत्वम् । तत्र दृष्टन्तः । 

अर्भवव् । अर्थः पुरुषाः फलं, तद्रव् । ब्रह्मविदाप्रोति परमियत्रं 

एकस्येव ब्रह्मणः सस्चिदूपेण विषयत्वमानन्दरूपेण फलत्वमिति । 

तयेवाक्षरपुरुपोत्तमविभागोऽपि । खधमां अपि खाधीनाः । 

# उभय॑वेति # । अव्यक्तस्य ब्रह्मत्वे, मगवत्कपास्वे च । 
अयमर्थः । बुद्धेरात्मा महान् पर इत्यत्र, अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यन ` इति शरुत्यन्तरोक्तं क्षनं बुद्धिनियामक- 
स्वेन परामृएम् 1 तश्च, नायमात्मेति श्रुलयन्तराद्रणाधीनम । 
चरणं च ऊृपरेदेति ज्ञानात् परस्य विमर्शं योग्यताषलात् रुषेव 
सथात्वेन सिद्धति । सा च भगवद्धमेः। धमेधर्मिणोश्ाविनाभावेन 
खितत्वाद्मेद् इति तस्या अपि ब्रह्मत्वं योग्यताबलादेव सिद्धयतीति 
तथेति । तथाच न प्रायपाठविरोध इत्यथः ॥ २॥ 

तदधीनत्वादथैवत् ॥ उक्तं समराधिमाक्षिपति # नन्वित्यादि #, 
यदि पूर्वोक्तयुक्तया कृपाया ब्रह्मत्व, तदा धमित्वे तद्धिक्नसवरूपं परत्वं 
युक्तिरहितम् । यदि कयाचिवुक्तया धमेत्वे तदा धरमिप्रायपाठविसे- 
धरूपो दोष इति पूर्वोक्तः समाधिरसङ्गत शत्यादाङ्ायामस्यापि स- 
माधिमदहियय्थः। समाधि व्याचक्षते। # अभेदेऽपाल्यादिं # । तथा- 
चामेदे यथेककप्येण ब्रहणं युक्तिस्तथा मेदे नियस्यनियामकभावो 
युक्तिरित्यु भयमप्युपपन्नमित्यथैः। पकत्वेऽपि नियम्यनियामकमाव 
एव कथमित्यत आहुः । # तज्रव्यादि # 1 # तथेषेति * पकत्वेऽपि 
गणितानन्दत्वागणितानन्दत्वार्मकरूपमेदेनेव । तथाच रूपभेदेन 
सोऽप्युपपन्न इत्यथैः । एतदेव निगमयन्ति। # स्वधम इत्यादि # 

९१ 



८२ पपकाशे अणुमाष्ये । 

सखयमपि खाधीन इति । तथा कृपाविष्टः साधनमानन्दर्पः 
फटमिति । ̀ 

अथतरा अव्यक्तं सचिदूपमक्नसेवास्तु । तस्मिन् सति विह्ान- 
स्य प्रिपयाधीनतरमः । 

एतेनान्येऽपि समशएरवादिनो निराकृता वेदितव्या; । 
अतम्बद्धामिरापाच । 

फलमितील्यन्तम् # । अस्मिन् पक्षे अव्यक्तपदस्य यौगिकत्वाच्ै- 
यिल्यं शङ्कातलयरुच्या पक्षान्तरमाह: । # अथवेत्यादि # । अक्षरम- 
ध, अव्य ्ताक्षर इत्युक्त इति गीतावास्यादव्यक्तमस्तु । नच चिद्ध. 
विरोधः । अक्षर बरह्म परममिति ब्रह्मत्वविवक्षायां, तत्रापि नपुंसक- 
लिङ्कप्रयोगात् तस्य भगवतः सकाशाद् भेदाभेदौ, गीतायाम्, णवं ` 
सततयुक्ता ये इति प्रश्नोत्तरसन्दभ स्फुटी । धामत्वाद्कगबदधीन- 
त्वं च स्फुटम् । अतस्तदधीनत्वादक्षरमेवाव्यक्तम् । अस्मिन् पक्षे 
या दषटान्तत्तम।हुः । # तस्मिक्निलयादि # । # तस्मिन्नक्षे स्फुरिते 
सति, # विज्ञानस्य बुदधेयदक्षरात्भकविषयाधीनत्वं सोऽत्र रष्टान्त- 
भूतोऽर्थो ग्राह्यः । तथाच तद्विज्ञानं यथा अक्षरसारूप्येऽप्यक्षराद् 
मिज्ञमक्चराधीनं च, तथा अक्षरमपि ब्रह्मसरूप ब्रह्मणः परस्माद् 
भिन्नं तदधीनं चेदयंकषयेऽपि न परत्वानुपपत्तिप्रवाहविरोधाविद्यथः। 

पवं त्रिसूत्रीव्यास्यानेनेकदेशिकृतं व्यास्यानान्तरमपि निरा- 
कृतमित्याह; । # पतेनेदादि # । अयमथः । मायावादिनो 
ह्यानुमानिकसूतरे अव्यक्त शब्देन रथरूपकविन्यस्तं शारीरमङीकृ्य 
तस्व कथमव्यक्त राद्दिनत्वमित्याकाह्कायां द्वितीयसूते भूतसुक्ष्मस्या- 
ऽय क्तश्ष्दाहेत्वात् तत्कायेस्य शरीरस्याव्यक्तशबदेन् ग्रहणं, यथा, 
गोभिः श्रीणीतमत्मरमिलयत्र गोशब्देन पयस इत्युक्त्वा, तृतीयसूतर, 
तद् भूतसूक्ष्मं न स्वतन्त्रं यन प्रधानकारणवादः प्रसज्ज्येत । किन्तु 
परमेभ्वराधीनम् । तश्चावद्यकम् । शाक्तिरहितस्य कवैत्वानुपपत्तः। 
अतस्तद्थेवदित्युक्र्वा, अव्यक्तशब्दवाच्यामविधां वदन्ति । यथोक्ते 
तेषां भाष्य । अविद्यात्मिका हि सा वीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्ईूदया 
परमेश्वराश्रया मायामयी महासुियस्णं स्वरूपधोधरहिताः शरत 

० मि 
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अनेकर्दिशब्दानां वाच्यं ब्रह्मेव नापरम् । 
दक्तितशचेत् तथा ब्रूयुस्ते सन्मगद् वरहष्कताः ॥ 
तस्मादिन्दियेभ्यः परवाक्ये नानुमानिकं किञ्चिदस्ति॥२॥ 

सेसारिणो जीवास्तदभ्यक्तं कचिदाकाशशब्दनिर्दिटम् । पनस्मिन्ु 
खल्वक्षरे गाग्याकादर ओतश्च पोतश्चति श्रुतेः । कचिदक्षरशब्द्- 
दितम् । अक्षरात् परतः पर इति श्तेः । क्वचिन्मायति सूचितम् । 
मायां तु प्ररूति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति मन्त्रव्णादिति । 

तदेतदसङ्गतम् । कारणग्रहणे्नेव सम्भवति गत्यन्तरे फार- 
णवाचिरशाद्देन कार्यग्रहणस्य लक्षणादोषयुक्तस्यानुचितत्वात् । दा- 
विमौ पुरुषो परक इति गीतोक्ते अक्षरे कारणत्वस्य श्ुत्यादिषु, त- 
न्मायाफल्स्पेणेत्यायेकादशस्कन्धवाकयर्निद्धारणात् । अधीनत्वस्य 
धरामत्वादेव सिद्धेश्च । तदिहाय तत्परथमकायैरूपमायापदधाच्यश्ा- 
क्तिग्रहणस्यायुचितत्वात् । यो वेद् निहितं गुहायां परमे व्योमन् 
ऋचो अक्षरे परमे -व्योमन्निव्यादिश्वुतावाकाशपदवाच्यत्वस्यापि त- 
तैव स्पणए्त्वात् । अक्षरात् परतः पर शत्यत्रापि परत इति विरोष- 
णेन मायाशक्तिव्यान्रच्या भगवद्धामरूपस्येव तस्य सिद्धः । अतो 
घ्य (साशयविरुडत्वाद् अयमसम्बदधाभमिराप पव । जगदृर्यजं तु 
भगवानेव । बीजं मां सवैभूनानामिनि गीतावाक्यात् । अक्षरस्य 
कारणत्वं तु योनित्वात् । ममर योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधा- 
म्यहमिति वाक्यात् । नच पुरुपत्याक्तिविरोधः । त्व खी त्वं पुमा- 
नित्यादिश्चत्या सवरूपत्वेन सिद्धत्वादिति) 

तदेतत् सवैमभिसन्धायाहुः ५ # अनेकेत्यादि # । # शाक्तितं 

इति # जेमिन्युक्तं भाट्प्रसिद्धं लोकवेदाधिकरणमाधित्य रौकिक- 
शक्तितः । # तथेनि # प्रकृनिवाच्कल्वम ! शाक्ताम्नां चदिति क 
चित् पाठः । तदा तु, तां प्ररूति तथा जगदृर्रीजभूतां ध्रयुरत्यत्रं 
य जना । तथाच, "शिवः श्चक्तया युक्तो यदि भवति रक्तः प्रभवितुं 
नचेदेवं देवो न खलु कुदाल: स्पन्दितुमपि ' इन्यादि स्वध्रद्धाजा- 
ड्याद् वदन्तो वदान्तविरुद्धवादित्वात्तथलयथः । मिद्धमाहुः। # त- 
स्मादिष्यादि ॥३॥ 
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ज्ेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 

पूर्वापरसम्बन्धेनार्थः प्रतिपादितः । केवेतद्राक्यविचारेऽपि 
न तद्भी्टं भरकृतिरूममव्यक्तं सिध्यतीत्याह । अत्र हि वाक्ये 
अन्यक्तं यत्वेन नोक्तं, तेषां वु प्रकृतिपुरुषान्तरं ज्ञातव्यम्। नरि 
सिद्धवन्परात्रनि्देशे तेषां मते पुरुषाथः सिध्यति । अपुरुषाथषाध- 
नते वा अप्तम्बद्धाथवाक्यत्वमेव स्याव । प्रत्वचनं चासङ्त- 
म्र । श्ि्तादूभयोरिति चकाराथः। अयं हेतुः पूव॑युक्तोऽप्यवसरे 
स्मारितः । वस्मादव्यक्तं न प्रकृतिः ॥ ४ ॥ 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५॥ 
ननु े यतलरावचनमसिद्धम् । पूर्वं निरदैशमा्रमुक्लाञे ्ेय- 

त्ववचनाव् । 
अशब्दमपस्पकषमरूपमन्ययं तथाऽरसं नियमगन्धवच्च यत् । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तं मृ्युमुखाव् प्रमुच्यते । 
इतयुत्तरवाक्ये वदतीति चेन्न । प्रकरणस्य नियामकलेनेक- 

बाक्यते द्रयोः स्वैकवाश्यतेन प्रानः परमाये निचाय्य; । 

हेयत्वावचनाञ्च ॥ सूत्रमवतारयन्तः प्रयोजनमाहुः । # पूर्वे 
त्यादि # । व्याक्ुवेन्ति । # अत्र हीत्यादि # । # ज्ञातव्यमिति # ! 
गुणपुरुषान्तरज्ञानात् कैवल्यमिति प्रवचनसूतरात् । .विभूतिविरोषा- 
षये प्रधानस्यापि क्ेयत्वस्मरणाश्च तथेत्यथ: । # परत्वेस्यादि # । 
परापरमावो हि विग्छेयेऽवगन्तु दाकष्यते, न तु सं्छेषे। इदानीमक्षान- 
दशायां तु शेष पवेत्युदासीनतयोक्तो पुरुषस्य परत्ववचनमष्यस- , 
ङ्क स्यादित्यथ । # अयमिति + । चकफारसूचितः । # पूर्वमिति # 
अहदयत्वाद्यधिकरणे ॥ ४॥ 

वद्तीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ # प्रकरणस्येत्यादि # । 
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न तु द्रयोरेवैकवाक्यत्वं वक्तुं शक्यम् । तस्पात् प्रकरणस्य नि- 
यापरकत्वे अशब्दवाक्यमपि भगवत्परमेव ॥ ५ ॥ 

त्रयाणामेव चेवमुषन्यासः प्ररनश्च ॥ ६ ॥ 
ननु न वयं सर्वमेकं प्रकरणमिति वदामः । किन्तु, इन्द्रय- 

भ्यः परा इयारभ्य, नाचिकेतमुपाख्यानमियन्तं भिन्नं प्रकरणम् । 

ततर प्रथमं पदा्थनिर्देशः । तदनु, एष सर्वेषु भूतेष्विति पुरुषङ्ना- 
नम् । अशब्दमिति तु प्रकृतिज्ञानम् । तस्मादेतसकरणे साङ्यम- 
तनिरूपणादशब्दत्वमसिद्धमियाशङ्का परिहरति ॥ त्रयाणामेवमु- 
पन्यासः प्रनश्च ॥ 

अस्मदुक्तग्याख्याने च्रिप्रकरणत्वमन्यथा चतुष्पकरणलं 

अव्यक्तश्तेः परत्वयिङ्कस्य तदू घरितवाक्यस्य च साधारणत्वात् प्र- 
करणस्य निणायकत्यं वक्तव्यम् 1 अतस्तस्य नियामकल्वेमेकवाकयत्ये 
वाच्ये, महतः परमग्यक्तमिति, अदाव्दमस्प्लमिति दयोरेयैकवा- 
कयत्वं, नान्येषामिव्यत्न नियामकाभावात् सर्चैषामतैक्रवाक्यत्वं व- 
क्तम्यम् । प्रकरणं च, ऋते पिबन्ताचित्यारभ्य नाचिकेनमुपास्यान- 
मिखन्तमेकम । त्न चात्मानावेव परामरई्य जीवात्मनो रथित्वं, 
तवुपकरण, तत्फलं चोक्त्वाग्रे, पपर सर्वषु भूतेष्वि्यारभ्य व्टी- 
समातिषयेन्तं परमात्मैव क्ञेयत्येन परामृष्टः । ृ त्युमुखप्रमोकरूप- 
फलदशनात् । प्रधानक्ञानेन सांस्थेस्तदनभ्युपगमात् । चेतनात्मक्षाना- 
देव तद्शयुपगमाश्च । अतः प्रकरणस्य नियामकत्वे अशब्दवाक्य- 
स्यापि मगवत्पुरत्वाज्जेयत्वावचनं नासिद्धमित्यथः॥ ५॥ 

याणामेव चेवमुपन्यासः प्रदनश्च ॥ # किन्त्विन्दियेभ्य 
इत्यादि # । तथाचाद्गैवं पद्ाथनिर्देशानन्तरं पुरुधविषयस्य भ्रकति- 
विषयस्य च ज्ञानस्य पाथक्येन निहुंशात् तयोरन्तरमेव ज्ञातं भ- 
वतीति नेवभीश्वरबोधकत्वेन वक्तु दाक्यमिति प्रधानस्याशब्दत्वक- 
थनमयुक्तमित्यथैः। # अस्मदुक्ेलयादि #। अयमथः । उभयाऽऽका- 
ङ्का हि प्रकरणम् । साऽत्र अयाणामनत्रिजीवन्रह्मणामेव प्रश्रोच्चरा- 
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स्यात् । तृतीया चैषा की । स तमग्निं खर्ममध्येऽपि मसो पर 
ब्रूहि तं श्रद्धधानाय मद्धमिति भदनः प्रथमः । परतित्रवीमि तदु मे 
निबोध खग्यम्ि नाचिकेत प्रजानन्नित्याद्रत्तरम् । येयं पेते तरि- 
चिकित्सा मनुष्येऽस्तीयेके नायमस्तीति चैके इति द्वितीयः 
प्रन । देतेरजापीयग्रे उत्तरम् । अन्यत्र धर्मादन्यत्रधरपीदिति 
तृतीयः प्ररनः । स्वे वेदा यत् पद्मामनन्तीयादिना उत्तरम् । 
एवमग्निजीवब्रह्मणां प्रश्नोत्तराणि । तत्र यदि साङ्यपतनिरूप- 
णीयम्, इन्द्रिेभ्य इयादि स्यात् तदा चतुस्याप्युपन्यासः 
स्यात् । उपन्यामे हेतुः पररनः । अव एव पश्चाद् वचनम् । तस्य 
परकृतेऽभावादस्मदुक्तरीत्या चीण्येत् प्रकरणानीति सिद्धम्। उत्तर- 
भररनाभावार्थं चक्रारः ॥ ६॥ 

भयां प्रतीयते । यदि तृतीयस्यां वल्ट्याम, इन्दरियेभ्य दइ्यारक्षय प्र 
करणान्तरं स्यात् तदा पववद त्रापि प्रश्नोत्तर स्याताम । यदि च 
स्वत पव वरान्तर दच्ात्, तद्रा, तमब्रवीत् प्रीयमाण इतिवत् तम- 
प्युपक्षिपेत् । किञ्चेतस्य प्रकरणान्तरस्य कि प्रयोजनमित्यपि विचा- 
रणीयम । यदि मुक्तिस्तदा तु, अन्यच्रेयो अन्यदुतैव प्रेय इत्यार- 
क्थ, सोऽध्वनः पारमाप्नोति, तद्विष्णोः परमं पदमिव्यन्तेरेव वाक्यैः 
सपरिकरायास्तस्या उक्तत्वात् किमनेन । यदि च परमपदप्राप्तितो- 

$प्युर्कृष्टा स्वरूपावस्थानरूपा काचिदन्याभिमन्यते, तदा तु, (स तु 
तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते । सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
इयेतस्य पूवेग्रन्थस्य विरोधः । न्रिविधदुःखात्यन्तनिदृत्तेः पदप्रा- 
प्स्यैवोक्तत्वात् । विज्ञानरूपस्य स्वरूपावस्थानसाधनस्यापि ततः प्रागे- 
वोक्तत्वाञ्च । फिञाराव्दमन्त्र प्ररतिन्ञामाङ्ीकारस्तु मृत्युमुखात् 
प्रमुच्यत इति फटोक्तयेव विरुद्धयते । तस्माञतुष्प्रकरणन्वमसद्धत- 
मिति । किञ्च, तृतीयेषा वल्धो । अतस्तृतायप्रश्नोत्तरत्वमेवात्र यु- 
तम् । न त्वाकस्मिकं सांख्यमतनिरूपकत्वेन प्रकरणान्तरत्वम् । 
यतः, स ` त्वमभ्रिमिस्यादिना, प्रतित्रवीमीत्यादिना च त्रीण्येव प्र 
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श्रौ सराणि प्रतीयन्ते । नच पितृसौमनस्येनाग्निजीवध्रश्राभ्यां च 
वर त्रयपूर्तस्तृतीयपश्चस्य काल्पनिकत्तं शङ्कयम् । यत् तत् पश्यसि 
तद् वदेति भुत्येव सिद्धत्वात् । नच निहेतुकत्वम् । तमनत्रवीत् भ्री- 
यमाणो महात्मत्युक्तवरवदस्यापि वक्तप्रीतिहेतुकत्ात् । नच त- 
स्पीतेः काटपनिकत्वम् । नेषा तरकेणेति वाक्यस्यस्य प्रेष्टपदस्येव ग- 
मकत्वात् । नच, यत साम्पराये महति श्राह नस्तदितिवदस्यापि 
पूर्वप्रश्रानुवादत्वं शडधून्यम् । विषयनिदे शविगोघात् । नच, येयं प्रेत 
इत्येततु स्तरस्य ब्रह्मप्रश्रात् प्रागभावान् तत्पूवेग्रन्थस्य तद नुत्तरत्वं 
दाङ्खाम् । न साम्पराय इति वाक्यं परल्टोकासत्वमानिनः पुनः पुन 
सखवशगत्वाक्तया तादशास्याप्यस्तिवोधनस्यबोत्तरत्वात् । नच तद्- 
प्रिमग्रन्थवेयथ्यं श्यम् । उन्तमाधिकारद् शननाधिकपरश्नोद्याथे- 
मेव तदुक्त्या अवेयथ्यांत् । तत एव श्रेयःत्रयसोविद्याविद्ययो- 
श कथनमपि युज्यत। अतस्तं वुदशमिति वाक्यद्वयान्तसन्दभे प्व 
तृतीयवरप्राप्तस्य द्वितीयप्रश्चस्य पूर्तरन्यत्र धमोदिव्यनेनाक्तस्य प्रशस्य 
तृतीयत्वं प्रसादहतुकत्वं च मन्तव्यम् । नच प्रसङ्गाभावः शदः । 
जीवगप्रश्चप्रत्युत्तरापसहारस्थे बुद् शवाक्रयात्तरम, "पनच्छररत्वा स- 
सम्परिगृह्य मत्यः प्रगृह्य धम्यमणुमेतमाप्य । स मोदते मादनीयं हि 
खष्ध्वा विन्तं सद्म नचिकंतसं मन्य" इत्यस्मिन् वाक्ये, पत- 
त्पूचवाक्याक्त, दवं व्यवहारं जीवम् आचायमुखाच्छ्स- 
त्वा सम्परिगृह्य सम्यगान्मत्वनापादाय मत्यः द्ाररद्यम्य- 

तिरिक्तत्वज्ञानेन हप्रंरोकड्यून्योऽपि, यञ्न्येऽरविन्दाक्षतिवाक्याक्त- 
स्यायान्मरणधर्मव सन् प्रगृह्य धर्म्य, न हि सुविक्ञेयमणुरष धर्म 
इस्युपक्रमवाक्ये धमत्वनोक्ता यो जीव्रस्नस्मादनपतं सख्ित्वान्निक- ' 
रस्ये प्रकणाटम्ब्य, अणुमतमाप्य, सः, जीवं ज्ञात्वा विद्धान्, मोद- 
नीयं स्वथाटम्बनन प्रसादनीयं ब्रह्म खब्ध्वा प्राप्य मादत । 
पष हावानन्दर्याताति श्चतेः 1 मादत हि यतो हतारता, नचकनसं 

त्वाभधिकारिणं प्रति सद्म सदनभूतं ब्रह्म विद्रतमपाव्रनद्धारं मन्य 

दति कथनेन ब्रह्मणः स्मारणात् । नच पञ्चमवट्टीस्थस्य, यथाच म- 

रणं प्राप्येति सादवाक्यस्योत्तरत्वं शाङ्यम । व्यवहितत्वात् । हन्त 
इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनमिति प्रतिज्ञानन्तरपदटिनत्वन त- 
ह्ीटावोधगा्थस्वावगमाञ्च । नचात्र ठीटखाङकार मानाभावः 
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शङ्यः । य एप सुरेषु जागर्तीत्यारभ्य बलीसमापिीटाकथनदशे- 
नेनापि तथावसायादिति। 

यत्तु वरदानाजुरोधन ब्रह्मपर भ्रस्य जीवग्रश्नान्तगेततवं शाङूर- 
चायैरङ्ीरकतम् । 

तद्सङ्कतम । वक्तृप्रसादस्यैवात्र प्रश्रकारणताद्शनात् । 
नच श्रन् वरान् इणीष्वेति वाकष्यबाधापल्तिः । खस्ति मेऽस्त्विति 
वाक्षयोक्तस्य स्व{विनाशार्थकवरव्रयस्य सौमनस्याभ्रिजीवप्रदनाभ्यां 
च पूतयौ तद्भावात् । नच तृतीयप्रश्चस्य काट्पनिकत्वम । वदेति श्रु- 
दैव तक्निरासात् । नचाधिक्यं दोषः । दोप्रत्वाभावस्योपपादितत्वा- 
त् । अतोऽस्य भिन्नप्रञ्नव्वेऽपि कटपनाया अभावेन, यथा वरव्यतिरे- 
केण प्रश्नकटपनायामदोष पवं प्रश्रवयतिरेकेण प्रधानोपन्यामकद्प- 
नायामप्यद्रोष इति । स।इन्योक्तप्रतिबन्दरेरपि परिदहाराद् व्यथं पव, 
श्रटव्यमेदमनादत्य, “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपदयतिमदा- 
न्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ' इ्यारिश्चव्युक्तं जीव- 
बरह्मणोधममेद् चानादत्य प्रश्नद्वयस्थैक्यसाघनप्रथास इति दिक् । 

रामानुजाचायास्तु, उपायोपेयोपेतृणां त्रयाणां परश्नोपन्यासा- 
वन्राङ्गीकुवेन्ति । तथाहि । नचिकेता दहि मुमुश्रुमत्युना दत्ते वरभ्रये 
प्रथमवरेणात्मनः पुरुषाथयोग्यतापादनायात्मनि पितुः सोमनस्यं ध- 
तिखभ्य द्वितीयेन वरेणाभ्रिविदां चतरे । सा च मोक्षोपायभूता । ध- 
वाक्ये, असरतत्वं मजन्त इत्युत्तरवाक्ये, विकमेरृत् तरति जन्म- 
मृत्यू इति कथनात् । तृतीयेन वरेण मोक्षप्रशरद्वारेण उपेयस्वरूपमु- 
पेठृत्वस्वरूपमुपायभूतानुषितकमोयुगृहीतोपासनस्वरूपं च पष्ठ, 
येयं प्रेत इत्यनेन । इयेवं मोक्षे पृष्टे, तस्योपदेश्षयोग्यतां परीक्ष्य, तं 
दुदर गूढमिस्यभनोपदिरदेश । तदा नचिकेताः प्रीतः सन्, देवं म- 
त्वेत्युपास्यतया निदिष्टस्य प्राप्यस्य देवस्य, अध्यात्मयोगाधिगमेने- 
ति वेदितव्यतया निदिष्टस्य प्राप्तुः प्रत्यगात्मनः, भत्वेत्यनेनोक्तस्य 
ब्रह्मोपासनस्य च स्वरूपावधानाय पुनः पप्रच्छ, अन्यश्र धर्मादन्य- 
त्राघमोदिति । पवं पृष्ट प्रथमं, सर्वे वेदा इत्यादिना प्रणवं प्रास्य 
तद्वाच्यं प्राप्यस्वरूपं, तदन्तगतं प्रत्यक्स्वरूपं, वाचकसखश्पं चो- 
पायं पुनरपि सामान्येन ख्यापयन् पूवं प्रणवमुपदिरेश । प्रराशस 

यज्ञ ततो, न जायत इत्यादिना प्राप्तुः स्वरूपमुक्ता, अणोरणीयानि- 
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श्यारभ्य, फ शत्या वेद यत्र स इत्यन्तेन प्राप्यस्य विष्णोः खरूपं 
वदन् मध्ये, नायमात्मेत्यनेन उपायभूतस्योपासनस्य भक्तिरूपताम- 
प्याहेत्यादि चाहुः । 

तेन वन्मते प्रश्रद्वयस्य सामान्यविशेषभविनैक्यादन्यत्र घमौ- 
दिति प्रश्रोऽपि तृतीयं वरमयुरुन्धे । रैवमतेऽप्येवम् । भश्रोदासीना 
धयम । 

भास्कराचार्यास्तु जीवपरयोर्गोपुरुषवदव्यन्तभेदो नास्ति । 
पररूपादरोनमेव चाविद्या । सा च विधया निवल्येते । ततश्च ख- 
रपं प्रतिपद्यत इति पूवसूत्र उक्ताऽस्मिर् सुभे सौमनस्यपिक्षया 
जीवप्रनस्य तृतीयत्वमुक्ता ब्रह्मप्रश्रस्य ततोऽतिरिक्तं सुचयामा- 
सुः । तेन तन्मते जीवप्रश्रस्याऽनतिप्रयोजनत्वम् । 

माध्वास्तु, आयुमानिकसुते, भव्यक्तात् पुरुषः पर शत्यत्रा- 
ऽव्यक्तशाद्देन, योनिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिन शत्यत्र देदहिश्ा- 
ब्देन च सांख्याजुमानकरिपतं प्रधानं जीवश्चोच्यते, उत विष्णु- 
रिति सन्देहे विष्णुरेवोच्यते । कुतः । शरीररूपकविन्यस्तग्रहीतेः । 
शरीरस्य रूपमिव शरीररूपकम् । कप्रलययः कुत्सने । तथाच यथा 
शरीरं पुरुषतन्त्र, तथा परमात्मतन्त्रस्वेन शरीरसमे श्रधानादौ सि 
तष्य गृ्दीतेः । नन्वश्र शरीरं रथमेव त्विलयश्रोक्तं शरीरम, अमौनं 
रथिनं वि्धीदयश्रोक्तो जीव पव च गृह्यताम् । परमात्मग्रहणे कि 
मानमिति शद्धम् । सूरतः कुत्साथकप्रलययप्रयोगस्य रूपपदप्रयो- 
गस्य च मानत्वात् । अन्यथा तदैयथ्यात् । नच सुध्ररृता कथने- 
ऽपि शुतेष्तथेवाशय इत्यत्र फं गमकमिति शङ्खम । तुच्छैनाभ्यपि 
हितं यदासीदिति श्वुतावस्पेन विभोरपिधानं दशयति । भव्यक्तम- 
चलं शान्तमिति पिप्पकादश्षाखायामव्यक्तपदवाच्यतां च वदौयति। 

अक्षरं ब्रह्म परममित्युक्ते क्षरे, अव्यक्तोऽक्षर श्व्युक्त इतिगीतास्मू- 
तेरिष्याहुः। तथाभ्ग्रे$पि। 

तत्रापि व्याख्यानस्य ्ि्टव्वाच्छर्त्यथेस्यान्यथापि सम्भवाद् 
गीतायां भगवद्धास्न्यव्यक्तपदप्रयोगाष्ट वयं तव्रोदासीनाः। 

विक्घानभिश्वुस्तु, आञ्मानिकसूषे, अजामेकामिति श्वेताश्व- 
तरश्ुतिमुदाहृल्य शुष्यन्तरे ब्रह्मकारणताया भत्र च प्रहृतिकारण- 
ताया उक्तत्वात् कपालद्धयं धरश्येव जगतोभपि दयं कारणं मव- 

६९ 
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महटच ॥ ७ ॥ 

ननु तथापि मलान्तरेऽन्यत्र सदुतिताः कथं ब्रह्मवाद ब्रह्म 

परतया योज्यन्त इयाशङ्का परिहरति ॥ महद्रत् ॥ यथा महच्छ- 

वदः । महान विभुमान्यानं, वेदाहमेतं पुरूपं महान्तमियादो मह- 
च्छब्दो व्रह्मपरो शोगेन । एवमव्यक्तशव्दो ऽप्यक्तरवाचकं इति । 

न हि सांरूयमत इव वेदान्तेऽपि महच्छब्दः पथमकार्य वच्तु श्र 

त्विति शङ्कायां ब्रह्मणो न कारणत्वं, विकारित्वापत्तेः । किन्तु प्र- 

छृतरवति पूयपक्षदटाथः । तमिमं पूर्वपक्षं शक्तिराक्तमद्धावेनोमयोः 

कारणत्वेन समाधत्त । न शरीरव्याद् । यस्तन्तुनाम श्व नन्तुभिः 

प्रधानञ्च: खभावतो देव पकः समाघ्रणातिसना दधातु ब्रह्माभव्यय- 

मिल्यादिषु वाकषयरयेषु शरीरेण रूपकेण दृष्टान्तेन विन्यस्तमुपन्यस्तं 

यन्मायास्ये प्रधानं तद्यैवाजावाष्य ग्रहणं, न तु स्वातन्त्यण पर- 

च्राननुविधायित्वरूपेण । अतो न तस्याः स्वातन्त्येण कारणत्व- 

मिति व्याख्याय, भरयाणामेवति सूत्र त्रयाणामपीति पारम द्गीकृलय 

्रा्ञस्य प्रकरणित्वसमथनाथे तदित्याशयन तत्सूत्रमचं व्याचस्यी । 

भक्ता भोग्यं पेरिनारं च मत्वेति श्रुत्युक्तानां त्रयाणां पुरुपप्ररृति- 

देवतावर्गाणामपि वाक्योपक्रमे उपन्यासः, प्रतिवचनं, तत्प्रश्नश्च 

प्रसज्ज्येयातामः । न हेवं हदयत । कि कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता 

त्यादिना केवखद्रह्मण पव प्रश्रव् दनात् । य: कारणानि निखि- 

लानि तानि काटात्मयुक्तान्यधितिष्ठयक इत्यादिना फिवखग्रह्मण 

पवोपन्यासद्रनाश्चेति। 
तदसङ्तम । अपिषब्दधटितपाठस्य क्षाप्यद्शनात् । सास्ये- 

ऽपि दरेवतावर्मस्याधिदैवतत्वेन भोम्यकोरिपततिततया पृथग् क्ेयत्वा- 

ऽनङ्गीकारेण त्रयाणां प्रश्रा्यापत्तरपि दातुमद्राक्यत्वात्। कि कारण- 

मिति श्रुतावपि विचारथेव दशनेन तन्रप्रश्रव्वायोगात्, ते ध्यान 

योगानुगता अपदयश्नित्यग्रेऽपि ददहौनकथनेन प्रतिवचनाद दोनाश्च । 

पर्वं पूर्वो ततर्रन्थेऽप्यवगतत्यमिति दिक् ॥ ६ ॥ 

महद्धञ्च ॥ अन्न माप्यं निगदभ्यास्यातमिः्युपरम्यते । मायादि 
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क्यते । तस्मादिन्धियादिवाक्ये सांख्यपरिकल्पितानां पदाथो- 

नां नामापि नास्तीति सिद्धम् । चक्रारोऽधिकरणपम्पूणंलयी- 
तक; ॥ ७॥ 

चमसवदविशेषात् ॥ ८ ॥ 

पुनः श्रुसन्तरेण प्रयतस्थितं निगक्रतुमधिकरणान्तरमारभते। 

ननु प्रकरणवशात् पू्मस्पदुक्तोऽर्याऽन्यथा बरणितः । यत्र प्रकर 

णपिर नास्ति मन्त्रे तदस्माकं मूलम् । अजामेकां गोरितशथुक्- 
करप्णां वही; प्रजाः छजमाना\ सरूपाः । अजो धको जुपमा- 

णोऽनुरेते जहासेनां युक्तमोगामनोऽन्य इति। यद्यपीदं ताश्व 

तसेपनिपदि चतुर्थाध्याये विद्यमानलात पूवोपरसम्बन्धमेव वक्त- 

वय॒म् । तत्र, ब्रह्मवादिनो वदन्तीद्युपक्रम्य ब्रह्मनिश्रैव निरूपिता। 

घाद्ानां निराङृतिरपि शरीर रूपफाविन्यस्तगरृही तरेव बाध्या ॥७॥१ ॥ 

चमसवदविशेषात् ॥ अधिक्ररणप्रयोजनमाहुः। # थुत्यन्तर- 

गत्यादि # । अन्रापि साध्यमानुमानिक श्रांतत्वाभावरूपमव । अ- 

जामन्नस्थोऽजाशब्दस्तु पूचपक्चात्थान द्वारमतः संशाय तदूवाजं चा- 

नुद्धिख्य पूच॑पक्षं विषयवाक्यं चाष्टुः। # नान्वल्याद् # । नन्वस्य 

मन्त्रस्य हवेतादवतरोपनिपरश्चतुथाध्याय, य पको वणा बहुधा श- 

क्ियोगाद् वणौननकाक्निहितार्था दघातीत्यादिमन्तरघरह्य प्रहयव 

परितत्वाद् उपनिपदारम्भऽपि, क्रि कारणं ब्रह्मानि ब्रह्मण पव प्र 

तत्वात् कथमस्य कारणानपक्षत्वमिलयाकाद्घायां तद् नपक्षतामुपपाद्- 

यति # यद्यपीदययादि # तथाच यथा प्रणवादिमन्त्राणामथान्नरवा- 

चक्रानां प्रङृतोपयाग, म म वरुण इत्याद्ाना च मृयाद्युपस्थान 

तथास्यापि मन्जस्य कपिन्मतमिद्ध(थवाचक्रम्यव वरह्मावरद्यापयाग 

इत्येष मन्त्रः सवाथनिरपेक्च पवत शद्धुत्यथः । किथान्न यदयक्र प्व 

मन्त्र पतादशोऽन्ये त्वन्यारशा इनि स्यात् तदा वहनामचु्रहा न्या- 

य्य इत्यसयेवार्थोऽन्यथा करप्यतापि । यथा कयटव्र्धामन्त्रल्य । इद तु 
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तथापि पूषैकाण्डे प्रणवादिमन््राणां नायं नियम इति प्रकृतेऽपि 

परतान्तरवाचकस्यैव परकृतोपयोग इति शङ्का । ते ध्यानयोगातु- 
7ता अपदयन् दरेवातशषकि खगुणै्मिगूढामिति च । तथा हाहौ 
द्रावजावीशानीशावजा धका मोक्तृमोग्याथयुक्ता । अग्रे च यो 

योतिं सोनिमधितिष्ठसेको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सवाः । ऋ- 

पिपघरूतं कपिलं यस्तमग्रे हाने्िमति जायमानं च पश्येदियादि 

च वाक्यानि कपिखतन्मतवाचकानि वतेन्त इति सांरुयमतमपि 

वदिकमेबेयेवं प्रापे । उच्यते ॥ चमसवद्विशेषाव ॥ अरवाम्बिल- 

श्रमस उ्वुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं बिखरूपम् । तस्यासते 

ऋषयः सष वीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति मन्त्रे यथा न 

विरेषो विधातु शक्यते । न हि करमविशेषं कल्पयित्वा तत्रावा- 

मन्श्राणां बष्ूनां ताहशत्वात् तदपि न वक्तुं शक्यमित्याह । # ते 
ध्यानेत्यादि # । तथाचात्र स्वगुणेर्निगूढत्वम । अग्रिमे मुक्तामु- 
क्तात्मसङ्खो मोक्तृमिभोम्याथमेन््रादिकार्थयुक्ता अनादिः प्रतिः । 
तदभ्रिमे चाषिष्ठावृत्वम् । तदश्रिमे च कपिलस्य नाम तद्धमाश्च 
रत्यभिक्षायन्ते । पतावान् परं विशेषो, यत् कापिरेः प्रकूतिः खत- 
स्रोच्यते । अत्र तु परमेदवरशक्तित्वेनेति । न तावता तस्या अजा- 

स्वहानिः। शक्तेर्नित्यत्वात् । अतः शक्तित्वमात्रेण विशेषेण कपिल- 

मतप्रत्यमिक्षापकनानापदानादरणमदुचितमिति सांस्यमतस्यानुमा- 
निकत्वोक्तिः प्रभानस्याशब्दत्वोक्तिश्चानुपपक्नेति प्राप्ते इत्यथः । 
सुभ पटित्वा सिखान्तं व्याकुवेन्ति # उच्यते द्व्यादि # । चक- 

पशूमिदं सूत्रम । चमसेन तुल्योऽविशेषश्चमसवद विरोषस्तस्मात् । 
स्यात् सांस्यमतमव्र, यदि तस्याः सृषटिकरणे खातन््रयोपपादको 
रजःसतत्वतमःसाम्यावस्थात्मकः सरूपस्य विशेषो विधातं शक्येत । 
स चन दाक्यते। शक्तित्वेन शक्तिमदधीनोदयतया तत्सापेक्चतथैव 
सिद्धत्वात् । नच स्वयुणेर्निगूदत्वं तद्वमफम् । त्र स्वपदेन ब्रह्मण 
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ग्बिलचमसं कल्पयिता तत्र यशोरूपं सोमं तारो मन्त्रेण भक्त- 

येयुरिति कल्पयितुं ्क्यते । तथा भते रोहितथङ्ककृष्णशब्देन 

रजःसतमांसि कल्पयिता न तद्वशेन सर्वमेव पतं शक्यते क- 

ल्ययितुम् । कपिलक्रषिवाक्यमप्यनिससेयोगभयाभिसऋषेरेवातु- 

बादकम् । तस्मान्न मन्तमात्रेण परकरणश्रुयन्तरनिरपक्ेण विषेष 

करपयितुं श्षक्यः ॥ ८ ॥ 

उ्योतिरुपकमात्तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 

ननु चमसमन््े अवौग्बिर इति मन््रन्यारूयानमल्ति । भि- 

रश्चमसः माणा वे यशः प्राणा वा ऋषय इति। नात्र तथा व्या- 

हयानमतीतीमां शङ्कां परिहरति तुशब्दः । अजाशब्देन भ्यो- 

तिखोच्यते । यथा जा अर्पदोगभ्री तथेयं नश्वरघुखदात्री । 

एव ग्रहीतुं शक्यतया तदृगुणानामेव प्राद्यत्वात । उत्तराच, यः 

कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक इ्यनेना- 

पि तद्येव परामृष्त्वाश्च । नापि भोक्तृमोम्याथयोगस्तथा । जन्यायां 

शक्तावपि तथात्वस्य पुराणसिद्धत्वात् । नापि, योनि योनिमिति 

तद्कमकम् । वीप्साया वहुत्वस्व च बाधकत्वात् । ना््यशमेदात् ख- 

माधिः। तस्यापि शक्ति साधारणत्वात् । अतशथ्चमसरवाक्यवदश्राप्यु- 

सद्या करप्यमानस्य विर्ोपस्याभावान्न सांख्यमतसिचिः । कपिल, 

वाक्यादसििस्तु भाष्य पवोपपादितेति पूवोधिकरणोक्तम्चुण्ण- 

मिद्यथैः॥ < ॥ 
ज्योतिरुपक्रमा तथा ह्यधीयत पके ॥ मूष्रमवतारयन्तो 

व्याकुवैन्ति # नन्वित्यादि # । # श्तीमामिति # इति हेतोश्चमस- 

दान्तस्य वक्तुमरशक्यस्वादजादाद्वे यीगिकाथमादत्याध्यात्मप्रकरः 

णासंवद्धत्वाद्रढाथै च विहायात्र सां स्यसिद्धा प्रकृतिरेवाङ्गीकार्यती- 

मामिलयशः । नन्वजाब्दाथौनिदधौरे कथं तत्परिहार श्यत आहः । 

# अज्ञत्यादि # । तर्छजाशबप्रयोगः कत इत्यत आहुः । + यथल्या- 

दि #। तथाच पद्य नीटोत्पलदवन््राक्निःसरन्ति शिताः शरा इति- 
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अभ्रिघसोमविधुदरपा ब्रसमणो हंसोक्तचरणरूपा । भगवता 
शरूपतात् । तासां श्रितं शरिदतमेकरेकां करवाणीति श्रुतेश्च भर- 
यमोत्पमा देवता अजादब्देनोच्यते । तत्र हतुः । उपक्रमात् । 
अतरवोपक्रमे, तदेवाभित्राुस्तदादिसस्तड चन्द्रमा हति । दवा घरु- 
पर्णेति चाग्रे । पध्ये चायं पन््ः पूवोत्तरसम्बद्धमेव षदति । सा 
ख्या खष्टिः । अनद्य जीवत्रह्मरूपमिति । अत्र भरकरणे न 
स्पष्ट हति निम्पयति। तथाहि श्रुयन्रे स्पष्टमेव अधीयत एके। 

वश्भिगीयोष्यवसानिन तथात्वबोधनाय प्रयोग इव्यथः । ननु फि त- 
उज्योतियेदेवसुच्यत इत्यत आहुः । # अश्मीत्यादि # । अभ्रिसूर्य- 
सोमविधुदरुपतवाज्ज्योतिः । रूपादिति पाठे भावप्रधानो मिरंशः। 
रूपेति पाठः धरीहस्ताक्षरेषु सम्दिग्धत्वाद् बोध्यः । छान्दोग्ये षष्ठे 
प्रपाटके सर्स्य्षामाय हसेन, अग्निः कला सुयेः फला चन्द्रः कला 
विद्युत् कटेष पै सीभ्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नामे- 
स्थुक्तो यश्चरणस्तद्रपा । तस्य चरणरूपत्वं तु, तत् तेजोऽखृजतेति श्रु- 
स्युक्तभगवत्कार्योशत्वात् तस्य त्रिरूपत्वं, फायेत्वख्रीत्ये च । तासां 
त्रिदृतमिति श्रतेः । चोऽवधारणे । भतः प्रथमोत्पन्ना या देवता तेजो- 
रूपा सेवाध्राजापदेनोचयत इलयथैः । ननु तस्या अत्र कथं प्रल्य- 
भिक्षानमित्यत आहुः । # तत्र हेतुरिल्यादि # । तथापि चतनाधि- 
छितत्वस्य फथं प्रत्यभिक्षानमित्यत आहुः । # द्वा इत्यादि # । सेव 
कुत उच्यत इत्यत आहुः। # सा मुख्या सष्टिरिति #। सा त्िब्रत्ृत- 
देवतारूपा मुख्या सृष्टिः । सृष्टचन्तरकरणसमथमाच्चं कामत उ- 
ख्यत इत्यथः । पवमत्राजामन्त्रस्य पूवाद्धं व्याख्यातम् । उत्तरार्थ 
व्याकरोतीत्याहुः। # अजद्रयपरित्यादि # । नन्वज्ञाया ज्योतिषेन 
निरूपणमयुक्तम । छान्दोग्य तेजस उत्पत्तिकथने त्रिरूपताया अनु- 
क्तत्वात् । भाष्ये च हसोक्तचरणरूपत्वेन व्यास्यानमयुक्तम । त- 
स्यापि तश्राजुक्तत्वादिव्यायेन सू्रशेषमवतारयन्ति # अत्रेल्या- 
दि # । अब्र प्रथमकायग्रकरणे त्रिरूपत्वं, हंसोक्तश्चरणो न स्पष्ट 
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यदप रोहित५ रूपं तेजपस्तदरं यच्छुक्ठं तदर्पा यव कृष्णं तदन 
स्येति । एव्रमग्रेभंप कलात्रये । अनेन जीवेनात्मनेति जीवबह्म- 
णाश्वानुपरवेशः । बीजेऽपि अषिध्यमिति सरूपलम् । मगवतो- 
ऽभोगे हेतुः जीवेन मुक्तमोगामिति । तस्मात् प्रकृतेऽपि चम- 
सवच्छरतविधाथकथनान् सांख्यमतप्रतिपादकलम् ॥ ९ ॥ 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः ॥ १० ॥ 

ननु द्विविधा शब्द पनृत्तिः । योगो, रूढिवां । ततराजाशब्द्- 
ब्छागायां रूढः । न जायत् इति योगः । अनुभयरूपल्रात् कथं 
सवाचकनवमियाश्चङ्ख परिहरति ॥ कस्पनोपदे शा ॥ कल्पना- 
त्रोपदिर्यते । 

हति हेतोस्त्रत्यं श्रुत्यन्तरं दरोयतीत्यथः । श्रुतिमाह: । # यदच्रेरि- 
त्यादि # । नयु यदि तजारूपा देवताभिप्रेता तवा सूत्रकृता तेजः- 
पदमव कुनो नोक्तमित्यत आहुः । # पवमित्यादि #। #» कलाश्रय 
इति # सूयैसोमविचुद्रपे । तथाचेतदरप्रे, यदादित्यस्य रोहितं रूपं 
यच्चन्द्रमसा यद् विद्युत इत्यारिनिरूपणात् तत्र हेसोकपादरूपता- 
दिधमेनिरूपणा्थं ज्योतिःपदं प्रयुक्तं, न तेजःपदेमित्यथै; । अस्यां 
भनी जीवब्रह्मणी कुत्रोक्ते श्त्याफाङ्कायामाइः । # अनेनेत्यादि # । 
जीवेनेति सहाथतृतीययाऽऽत्मनेतिकरणतृतीयया च बोधिते इलय- 
थैः । सरूपत्वकथनप्रयोजनमाहूः। # बीजेऽपीत्यादि # । बीजं मां 
सवे भूतानां विद्धि पाथं सनातनमिति वाक्याद् बीजं मगवानू । 

च 4 = ~ल - आ = => 

त्रापि सश्िदानम्दरूपरवात भविध्यमस्तीत्यतः प्रजासरूपत्वम् । 
तथाच काथकारणयोः सालक्चण्यस्योत्सर्मिकत्वेनाथौत् धात्तावपि 
यत् सरूपत्थक्षथनं, तत् प्रजानां तेजोऽबक्नामकत्वेर्भप बीजधमेस्य 

' सश्िवानन्द्रूपत्वस्य क्षापनाथमिल्यथैः । # तस्मादिति # यस्मा 

; देवं वाक्यतात्प्यं तस्मात् ॥ ९॥ 
कटपनोपदेशाश्च मध्वादिवदविरोघधः ॥ सूध्रमवतार्यन्ति । 

# नन्वित्यादि # । परिहारं व्याङुवन्ति # कर्पनाश्त्यादि #। 

भ 
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आदा रष्टिः करपनया अजाशब्देनोच्यत । यथा 
शना वर्करसहिता सवता स्ामिहिता तथेयमिति उपदेशष- 

पदात् तथोपासनमभिपेतम् । चकारात् परोक्षवादोऽपि देवस्य 
हिताय । यथा आदियो वै देवमधु, वाचं धेनुमुपासीत । युरो- 
कादीनां चाभि पञचप्नितरिद्यायां तथा प्रकतेऽप्यविरोधः । 
योगरूदिव्यतिरेकेणाप्यपा वेदे शन्दभवृत्तिः । तस्मादजामन्तेण 
न सांख्यपवसिद्धिः ॥ १० ॥ 

पतदेव विवरणम् # आघेत्यादि # । कल्पनाया विवरणं # यथे- 
ह्यादि # । तथाच तस्या भगवस्सादिव्येन फायसाहिव्येन चोपा- 
सनाथं गौण्याऽजत्वोपदेश इयथः । गढामिसन्धिमुद्धाटयम्ति । # 
चकफारादिद्यादि # । चोऽप्यर्थे । तत् तेषां न प्रियं यन्मनुष्या वि- 
दयुरिति शुतेमेनुभ्याणां क्ञानं देवहिताय न भवतीति तद्धिताय, 
यथेन्धे द्र ईति परोक्षवादस्तथात्र चतुमुंखाऽ्जन्ययेनास्मदारि- 
साघारणजन्माभावाव प्रथमकार्ये ज्योतीरूपेऽजेति परोक्षवादो, म- 
गवत्पियत्वाय धा परोक्षवाद श्व्यथेः। दषटान्तं भ्याकूवैन्ति # यथे- 
त्याह # । भत्रायम्थः। सांस्यसमाससूत्राणां पञ्चशिखदृ्तो सूयै- 
स्य चश्रुरधिदैवतत्वेन सिद्धत्वान्मधुविदोक्तस्य मधुत्वस्य तस्मिन् 
धक्तुमशक्षयत्वेन सांख्यवादिनापि तश्र गीण्येव इत्ति; कट्पनोपदेश- 
भादायैवाद्रणीया । अन्यथा श्ुतिविरोधापत्तेः । निगणादिश्वुति- 
विरोघश्चेति सुध्रयतः कपिकराऽऽ्चायैस्यापि तद्विरोधस्यासष्त्वा- 
ब। अतो थथा मध्वादिविद्यायां कल्पनोपदेशस्त्वयाङ्खीक्रियते 
तथा शुतिविरोधपरिहारायात्राप्यङ्गीकायमिति प्रतिवादिषोधनार्थं 
तदनु सलारेणोक्तम् । वस्तुतस्तु पुरुषविधव्राह्मणे रप्रणार्थ सृ परय 
अजेतरामवद् षस्त इतर शति ध्राघ्रणाद्रापि तादगाकारमादाय चतु- 
यखाऽ्जन्यायवाधादजात्वमा्यसष्ेरुच्यते बन्धकत्वाय । नचात्र 
मानाभावः समाने इक्षे पुरुषो निमग्मोऽनीदाया शोचति मुह्यमान 
इत्य्निमग्रन्थेन तथावसायात् । पवं मधुविद्यायामपि, दटटैव वृष्य- 
भ्तीति दृप्तिलिङ्गादादिलयस्य मधुत्वम् । नच विरोधः । तेषा श्रय्येव 
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न सख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११ ॥ 

पन्त्रान्तरेण पुनराश परिहरति । बृहदारण्यकषष्े श्रुयते। 

यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकादाश्च प्रतिष्ठितिः। तमेवमन्य आत्मानं 

विद्वान् ब्रह्माऽमृतो ऽगृतामिति । यद्यप्यत्र पञ्चजनाः पञ्चोच्य- 

न्ते, न पञ्चानां पञ्चगुणतम् । समामानुपपत्तेः । तथादि । आचरः 

विधा तपतोति धुत्या शब्दात्मकत्ववदू रसात्मकत्वेऽप्यदोषात् । 

पवमेव वाचो धनुत्यमपि धरणीवञज्ञातव्यम । एवं चुलोकादीना- 

मभ्नित्वमपि । सव सर्वमयमिति तापनीयश्चुतेः सवत्र सवेसस्वात् 

तन्तुद्धवाुद्धवयोमैगवदिच्छाया नियामकत्वेन प्रत्यक्षविरोधस्या- 

किञ्ञित्करत्वादिति । तदेतवृक्तं-चकारत् परोक्षवादोऽपीति # । 

यनेनैवादयेन सुश्राधिन्यां निगमकव्पतरोरित्यत्र, असौ वा आदि- 

स्यो देवमध्विति स्वगेष्यानां सुरया मधु । यथास्माकं साररमित्यु- 
क्तम् । एतावान् परं विशेषो यच्छररुतो परोक्षवादोऽन्न नेति न कोऽपि 
ादूगटेशः ॥ १०॥ २॥ 

न संख्योपसङ्कहाद पि नानाभावादतिरेकाश्च ॥ सूत्रमवतार- 

यन्ति # मन्तरान्तरेणत्यादि # । # धाशड्खति # सांख्यमतस्य शरो- 

तत्वमाशदू् । तेन विषयरूपहतुमेदादधिक्ररणान्तरत्वं वा, पृवैशोष- 

त्वाश्रवेव्यपि बोधितम् । विषयमाहुः । # बृहित्यादि # । मत षष्ठ, 

इति काण्वपाठाभिप्रायेणोक्तम् । माध्यन्दिनानां चतु दशनादिति। 

मन्त्रास्तु, यस्मिक्नेते पञ्चादय भाकाश्ान्ताः प्रतिष्ठितास्तमात्मान- 

मेवं प्रह्माऽृतं विद्वानन्यो जीवः, अमृतो युक्तो भवनीति शेषः । 

अन्यैस्तु तमेवात्मानं ब्रह्माऽ्छतं विद्धानहमम्ृत इति मन्य इति व्या- 

क्रियते । अनेन मन्त्रेण कथमाशाङ्कात्थानमिल्याकाङ्कायामस्मिन् मन्त्र 

पञ्चशदददयत् शनात् पञ्चसंख्याविपयकपञ्चसंस्याऽन्तरश्नवणाभि- 

मानकूपेण मूढभ्रहिणेति वक्तुं त व्युत्पाद् यन्ति # यच्पीत्यादि #।त- 

याच तद्विवक्षितसंस्यानु प्ङ्कदान्मूदभ्राह त्यथः । कथं समासा- 

जुपपत्तिरित्याकाङ्धायां तां भ्युस्पाकयन्ति # तथार्हीत्यादि # । भय- 

६१ 



४९८ सप्रकराश्चे अणुभाप्ये । 

एतनः संख्यावाची, मंस्येयवाची वा { । आवे पञ्चम्या 
या एकलान्न प्रीमपामः । सख्यायां संख्यामव्राच् । मंख्यय- 

परत द्ितीयघ्य संख्याय पञतमेत पूर्बेदनन्ययः । विधाय. 
कामावाज । 

अतो ब्रीप्मा । पञ्चजनरमङ्ञाषिरिषरानां वा पञ्चलमिति य- 

मथः । संख्योपसद्ु पथ पञ्चानां पञ्चेनि समाने वाच्ये पथर्मस्या- 
या एकत्वाद् बद्मणसमाज इत्यत्र ब्राह्मणानामिल्यरयेव पञ्चानामिल्य- 
श्य प्ंख्यावाचिना वहुवचनान्तस्य प्रवशो न वक्त दाक्य इति न 
ब्रसमासः। यदि पञथचशब्दम्य नित्यं वहूुवचनान्तत्वेन दारा शत्या- 
दिवद् वहुत्वस्याविवश्चितत्तेन प्रवेशो विभाव्यते, तवापि पञ्चपश्च- 
व्यस्य पञ्चसख्यासम्बान्धना पञ्चमस्यव्यर्थो वक्तव्यः । मम्ब 
न्य विपयतया वक्तव्यः । तथा सनि त्यां संस्यायां तन्मस्वा- 
ऽभावात् समामनु पपत्तिः। अनेन सपतप्रासमासो ऽपिनेन्युक्तप्रायम् । 
परवमन्यऽपि ष्रप्याः। यदि चाधस्य पञचगन्दस्य संस्ययपरल्यन द्भि- 
तीयस्य संस्यापरम्वन सप्तमीसमासा माव्यते, तदा पथसव्याम- 
स्ययेषु पञ्चसंस्यत्यथलाभादभीष्टायाः संख्याया असिद्धा समाम- 
वेयथ्येम् । यदि च पूर्वेवदाद्यस्य संख्याश्रतवं, द्वितीयस्य संस्यरया- 
धन्वं, तदापि पष्ठीसमासे संख्ययवोधकपदादेव विशेपणीभूतसं- 
स्यालाभेन पूचपर्दस्यानन्वयः। सप्तमीसमासे तु संस्याय्रां सख्यया- 
भावावृत्तरपदस्यानन्वयः। नचात्रासूये पश्या राजदारा शएनिव्- 
समथमसमास एवास्त्विति वाच्यम् । अत्रासूयेरटायोरीशितपार- 
तिवत् तादहासमास्ञापकाभावारिति । पतनान्ये$प्यसमथरसमासा 
निवारिनाः । वं समासानुपपस्या तन्मनं दुषचित्वा सूत्रोक्तं पूरव 
पक्षरेतुं साधयितुं पुनस्तन्मनात्थापनायाहुः। # अत श्यादि #। 
यतः पूर्वोक्तरीत्या न पञ्चर्िशशरतिभिस्योपस दहो $तस््वया असमस्त- 
यार पञ्चपञ्चेति पदयावाभ्मा हिरुक्तिवा, समासान्तरण पञ्चजन- 
संकाविशिएानां वा पत्वं यथासम्भवं त्वदूमीषटं यथा स्यात् तथा 

अर्था वक्तव्यः । स चल्थ्र । वीप्सापक्ञ पञ्चसेख्यायायाः पञ्चगुण- ' 
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यामम्मवमथः। तथापि मूटग्राहेण मंख्योपमंग्रहादपि कक्षणारथकरेनः 
चिद्धर्मण पञचमेग्राहकेण भाव्यम् ।म च तेपां पतेन सस्भवति। 

तथा सति पचेत तत्तानि स्युः । अतस्ते नानामावदिव खीकर्व- 
व्याः । यद्यपि भूततन्माजाकूनिचित्यन्तःस्थितसधरमां कतुं श- 

वया साधते (मि तरि 

स्वग्रोधकस्यमिावादशानामव प्राधा न पञ्चविशतीनाम् । अनो, 
यस्मिञ्जनाः पञ्चशतः पञ्चवयवं संस्यापस्पङ्काष्या । दवितीयपश्चादरे तु 
पञ्चजनपदस्य, परत्य: पञ्चजनो महानिन्युक्ते दैव्य वा; स्युः पुमांसः 
पञ्चजना इनिक्राशेन्तेपु मनुष्यपू वा रूहिमाध्रित्य पञ्च पञ्चपूल्य 
दूनिचत् पञ्चानां पञ्चजनानां समाहारः पञ्चजना इति समाम, 

ग्िङ्व्यत्ययाददछान्दसत्वं वक्तव्यम । अथवा दिष्धमेख्य संज्ञाया- 

मित्यनन सप्तपरय इतिवत् पञ्चशते पञ्चजनाश्चति संक्षासमासो 
वा वक्तव्यः| तत्र पूर्वस्मिन् विकल्प दैल्यस्यैकल्वन समाहाराम- 
स्भवान्न समासः । चिनीयविकस्पतु मनुष्याणां बहुन्वन समुहध्र- 

रकनया समाससम्भवरेऽ्पि विशषणीभूनपञ्च्योपपःय््र, वैयस््रनौ 
न तृप्यति पञ्चमिर्मानवरयम इति मन्त्रोक्ता वा, जना यद्म्मिमयजन्तं 

पञ्चति यागसम्धन्धटिङन निवाद्पञ्चमाश्चत्त्रागा चणा चा प्राद्याः। 

तदापि न पञ्च्विकनिसंस्योपसद्ुदः। संख्याया पस्मिन्नव पञच- 
दाद प्रविष्रस्वेन गुणकर्मख्यान्तरस्याभावात् । नथा संज्ञासमासपश्न- 
ऽपि वस्तुतस्तु विरिष्ठारिषु सप्तपय इतिवत् पञ्च पञ्चजना इतिं 
संज्ञायाः कुवाप्यभावात् समामस्यवानुपपन्िः। अनत षनन्सवं शि" 

हाय जनयन्तीति जना इति योगं चाश्चित्य नच्वानि प्रा्याणि। 
ततः पञ्चानां जनानां समाहारः पञ्चजनाः, पञ्चानां पञ्चजनानां मः 

पञ्चपञ्चजना हन समाहारममासद्रयस्य चा; पञगुणिनाः पञ्च प- 

अपश्च, ते च ते जनाश्चस्युलर्रदन्धापिगमस्य कमधाग्यस्य वों 
आश्रयणेन पञ्च्विशतिसस्यामुपम॑ग्रद्य वदान्त मोश्नायिक्रारान्मु- 

मुश्रुभिः कपिलस्मूतिंसि दधानि पञ्चविशनिनच्वानि प्राह्याणानि न- 
न्मनर्म्याप भ्रौनत्वकद्पनं मृदग्राह इनीदं सये, सस्यापमङ्कहादपी- 

तननोत्थाप्य, नेत्यनेन निमरधन्ति । तत्र हतुः--तानामवाद्ति #। 
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क्यन्ते । तथापि न ते तथोक्तवन्तः। मूलप्रकृतिरविङकतिर्महदाच्ाः 
प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिनं विषति, 
पुरुष इयन्यथोपगमात् । 

पुरुषे वेरक्षण्याभावमसङ्गश्च । किख नायं श्रुसर्थ इति श्रता- 

तद् व्याकुवंन्ति # तथापील्यादि #। पव बाधेऽप्यक्तरीस्या मूढग्राहेण 
संख्योपसङ्कहेऽपि जनशब्दवाच्यानां तच्वानां प्रत्यमिज्ञानाथै तस्ष- 
अकनिष्टपथत्वसङ्कादकेण केनचिद्धर्मेण सांख्यमते भाग्यम् । ता- 
इदाश्च धमेत्तन्मते अप्रसिद्ध ति न सम्भवाति । तदसम्भवे सति 
पश्चैव तत्वानि स्युने तु पञ्चपञ्च । अतस्तेषां संस्यासङदस्यावश्य- 
कत्वात् पञ्चकनिष्टपञ्चत्वसद्काहका धमौ नानाभावा प्रङृतित्वादि- 
धर्मभ्योऽतिरिक्तो भावो धर्मो यषां तादृशाः स्वीकर्तम्याः ! नच ता- 
इशामभावः। भूतादिषु भूतत्वतन्मातात्वाकूतित्वचिसित्वानां प्रङ- 
तिपुरुपमहव् हङ्कारमनस्सखन्तःष्यत्वस्येनयेवं तादशं वक्तु शक्यत्वा- 
त् । यद्यप्य्ं शक्यते वक्तुं तथापि न ते तथोक्तवन्तः । मूरपरनि- 
रित्यादिना पकैकनिष्ठसप्रनिष्टमोडशनिष्ठानां चतुणामेव धमाणां 
सखाभिमतसंख्यासद्धाहकत्वेनोपगमात् । तथाचायं सूत्रा्थः । पञ्च- 
पञ्चजना इत्यत्र केन चित् समासेन संस्योपसंग्रहादपि न सांख्य 
मतस्य शाब्द वत्वम् । कुतः १ । नानाभावात् । संख्यासङ्कादकधमौ- 
णां तन्मते पञ्चपञ्चकनिष्ठधमेमिन्नत्वेन विद्यमानात् । यदि हि 
तच्चेषु श्रौतत्वं तदभिप्रेतं स्यात् सङ्ाकहधमाणां श्रौतराब्दविश्य- 
संख्याकत्वं न ब्रयुरतस्तथेति। माष्ये, आकूतित्वं कर्मेन्द्रियाणां ध्मः 
चित्तित्वं क्ञनेन्दरियाणाम् । अन्तःखितत्वं परतिषुरुषमदहदडूगरमन- 
साम । सांस्यकारिकायां तु प्र्धतित्वं तच्वान्तरोपादानत्वम् । ध- 
कृतिषिरूतित्वं किञित्तत्वोपादागन्वे सति किञ्चित्तस्वोपदियत्वम् । 
विकारत्वं साक्षात् तत्वोपदेयत्वम् । पुरुषत्वं चोक्त त्रितयविलक्ष- 
णत्व बोध्यम् । जनशब्दोऽपि तन्मते विरुद्धयत इति दूषणान्तरमधि- 
कमाहुः । # पुरप्र इटयादि # । जनशब्दस्य जनकत्वोपाधिना तच्- 
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वेव प्रतीयते । अतिरेकादाकाशशेति । चकारादारमा यस्मिन्नि- 

सविकरणलेनोक्तः । तस्मान्नानेनापि मन्त्रेण तन्मतसिद्धिः॥११॥ 

प्राणादयो वाक्यराषात् ॥ १२॥ 

नन्वव्यं मन्त्रस्यार्थ बक्तव्यः । तदनुरोधेन रक्षणयापि 

ञ्योतिःशाखवत् पञपञ्चश्शब्दः पञ्चविश्षतिवाचक्रतया परिक- 

र्यः । स्पष्माहात्म्यार्थमान्माक्राशयोराधाराधेयभावः परदशित- 

धाचकत्वेन गृहीतत्वात् पुरपेऽपि तदापत्या तथेत्यथैः । नच छत्रि- 
णो यान्तीतिवद् गौण्या नत्सङ्ुहान्न दाष इति शद्याम । तच्र प्रत्य- 
्षस्येवात्र मौणानियामकस्याभावन तस्या वक्तुमशक्रयत्वाज्जनदाब्ये 
युगपद् इ ्तद्धयापानाद गनिकगतित्वाचचेति। हन्वन्तरं व्याकुवेन्ति । 
किञत्यादि । आक्षाशा आल्मा चेव्यनयोरनिरेकाजनशब्दोक्तेभ्य 
आधिक्रयात् सस्याविराघ सनि न तन्मनसिद्धिगर्त्यथः॥ १९१॥ 

प्राणादया वाक्यशेषात् ॥ सूबमयनारयन्ति । # नन्वित्या- 
दि #। अयमथः । पञ्चर्विहतिसंख्यापसंग्रह मन््वणविरोधो दोष- 
त्वनाक्तः । साऽस्माभिः परिक्रियते। यनो मन्जस्यार्था भवतामस्माफं 
चावदयं वक्तव्यः । तत्र भवन्मत आत्मनि प्रतिरठिता दिपञ्चसंख्याकाः 

पञथच्विशतिसंस्याका वा पन जनाः, पञ्चसंख्याफा वा पते पञ्चजना 
इति निश्चतुमश्षक्यत्वादस्मन्मत तु पञ्चविक्निसंख्याकानां तत्वा- 
नां निशितत्वाद्स्मन्मतमेव ज्यायः । पं सति तदनुरोधेन यथा,, 
पञ्च सप्त च वर्षाणि न ववपे हातक्र्तुरित्यन्न उादशसंख्याध- 
रकतया पञ्च सप्तेति पदद्रभेऽयवद्वारेण समुदाय रक्षणा । तथान 
पञच्विशतिसंख्याधटरके पश्चतिपदद्य समुदरायलक्षणया, अथवा 
त्रिणवेनोजस्कामं याजयेत्, युद्धं ज्िणवरात्रं तदमूसमुनमुल्वणमि- 
यञ्च यथा त्रया नव यत्रेति बहुवीहिस्तथात्र पञ्च पञ्च यतेनि बहुवी- 
हिणा सुन्ुका च गणन्यक्षणयापि ज्योनिःशाशरे इव पञ्चपञ्चशाब्द 
पञ्चविशतिवाचकतया परकद्प्यः। पवं वाचकत्वं कस्पितेऽर पञ्च. 
विशतितन्वसिद्धावेवं मन्श्राथः । यस्मिन् पञ्च्विरातिसंस्याकानि 
तस्वानि आकाशश्च प्रतिष्ठित उत्कयै प्राप्तस्तमात्मानमेव ब्रह्माऽशतं 
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स्त्रययोरेव । अतो मन्त्रे तन्मतपिद्धिरियाशङ्ा परिहरति । 
प्राणादयः पञ्चजनाः । बाक्यशेपस्य मन्तथनियामकरलान् । 
प्राणस्य प्राणयुतचक्षुपश्रुः श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यानं मनसो 
मरन इति। 

ननु कथमस्य वाक्यशेपलम् । उच्यते| भाणादयः संब्नाक्ष- 
वदाः करणवाचकाः । त ज्ञानरूपं वा, क्रियारूप वा कार्यं जन- 
यन्ति खन्यापारेण। तेन तेषां करणान्तरपक्षाभावाव् प्राणादीनां 

‰ 
विद्धान् अमृतो मुक्तो भवतीतिं मन्य इति । नच तवष्वान्माकाश्ञ- 
योः प्रविष्टत्वात् पुनस्तत्कथनमनिरकापादकनया वाधकमिंति शङ 
म् । यतोऽन तत्रत्ययोागणखयारव्रात्माकाशयाराघधाराघयभावः । 
आत्मनः स्पृष्रमाहान्म्य्य प्रदरदिता यान्यत्र स्वाधारत्वादिधमव- 
तया प्रसिद्ः सोऽपि यस्मिक्निति । अत्रा्मन आधारता, मक्ष 
इ च्छाऽस्तीतिवद् विषयतया । तथाच यस्मिश्नात्मनि विषये तच्वा- 
न्याकाशश् सङ्कातरूपतया पराथेत्वन क्ञयत्वरूपां प्रतिष्ठं प्राप्तव- 
न्तस्तमात्मानं विद्धोस्तथेति निगंलिताऽथः । अता मन्त्र तन्मरतासि- 
द्विरिलयाशद्य परिहरतीति । परिहारं व्याकुवेन्ति # प्राणादय ₹इ- 
त्यादि # । भवेदयं मन््रविरोधपरिहारो यद्यस्मन्मते पथजनानाम- 
निश्चयः स्थात् । स तु नासि । यतः प्राणादयो निशिताः पञ्चजनाः। 
कुतः ?। वाक्यशेषात् । बहूनां प्राप्नो वक्ष्यमाणस्य वाक्यशेषस्य 
मन्त्राथैनियामकत्वात् । पतस्य वाक्रयशषत्वे प्रत्यवतिषएठत # न- 
न्विद्यादि # । पकवाक्यलक्षणे परस्परसाकाद्ुःत्वस्यैकवाक्य- 
ताष्रीजस्य सूचितत्वात् तस्याश्चात्राप्र्तयमानत्वे एकवाक्यत्वा- 

भावेन श्राषताया निश्चतुमहाकयत्वात् कथमस्य वाक्यरोपन्वमि- 
यथः । पव प्रत्यवसान तां वयुन्पादयन्ति # उच्यत # प्राणा- 
$$द्रय इत्यादि # । सल्यमापानतो नाकराह्भा प्रतीयते । तथापि 

सृक्ष्मविचारे, प्राणादय इत्यादिनाक्तप्रक्रारण पुनः प्राणादिमस्वं षा- 

धितं स्यादिलयतः प्रतीयते । किञ्च । ते निचिक्युरिल्युत्तराद्धाद् भ- 

गवतो माहात्म्यनिरूपणाथमिद्ं वाक्यं प्रबृत्तम । सांख्यमते चभ्व- 
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पुतः प्राणादविमच्चं बाधितं स्यात् । भगवता प्राहमतम्यविसोधश्च । 
अनः खायनितदायेमन्यार्थो वतैते पञ्चजनतराक्यस्य च । अतो 
बुद्धेः पञ्चरत्तीजंतयन्रीति प्राणादयः पञ्चजनाः । “सक्ञयोऽथ 
विपर्थमो निश्चयः स्पूनिर च । स्वाप इत्युच्यते वुद्रकक्षणं व्र 
तितः प्रथय" दृति । तेषां तत्तन्पकरारकं स्वकार्यजननं न सतः 
किन्तु भगवन इति द्रयगिकाथते म मदत स्यात् । खण्डलाच 
शमलम् । मतपरवृत्तिङताद मगतरतो न माहाल्म्यवरिरोधः । तजर 

शनङ्कागद् भगवतो माहात्म्ययिगधश्च स्यादूनो ऽपि सा प्रती- 
यते । अनस्न्प्द्रत्या वाक्यस्याव्रोधकन्वात् तस्य स्वाधरनिवौहार्थम- 
स्य $थ वनेत । अन्यायं वनत इति सप्रम्यन्तपाठे तु, तद्धाक्यम- 
स्याथ वतन इत्यवं व्याख्ययम् । पञ्चजनवाक्यम्य च सांस्यगेव्या 
पञ्चपञ्चकनिष्रधमंपञ्चकानुपनम्भात् पञ्चपञ्च जननिश्चायकोऽन्योभ्यी 
घनन । सफ द्रत्यपक्लायां सशयादिरूपपञवुद्धिन्रत्तिजनकाः पञ्च- 
जनास्त पञ्चनि पञ्चानां ब्रह्मणि प्रनि्ठिनन्वमथः प्रतीयते । तदेतवु- 
क्तम # अतो वरुद्धारत्याद् # । पवं सति प्राणवाक्ष्यं तषां कर- 
णल्वं ब्रधयत् पञ्चजनवक्यसूचितं कायमाक्राट्रुत, पञ्चजनवार्क्यं 
च तषां तदित्यादिनो क्रीया प्राणवाक्योक्तं भगवन्नमाकाङ्भुन इति 
हयोर्विंमागे साकाद्भुस्त ब्रह्मवोधकनया च दयारकाथन्वे ब्रह्मशाना- , 
थनय। इमोरेकप्रयो जनकत्वे च सति यद््रानुपपद्मनत्वेनोकत 
तत् सप्र सद्कतं स्यादनाऽस्य वाक्यरोपत्वम । यदि चोभयोः पर- 
स्पग्साकाद्ुम्वुद् गौणमुर्यभावास्च पकस्य होपित्यमपरस्य दोध- 
स्व्मिनि नोपेयने, नदरा तु साकाद्भुन्वन खण्डन्वाद्व हाषन्वमनो न 
घाक्यरोषत्वानुपपत्तिरिलयर्थः । ननु प्राणादि प्रवनेकन्वं जीव्रम्याप्य- 
स्तीति मगवन्मादान्म्यमनत्र वाक्यद्वयं ऽपि न स्फुटतीति तद्विरोधात् 
कथमस्य ब्रह्मवाक्यन्व्मित्यत आहुः । # सर्चत्यादि # । नन्वन्न प- 
अय प्राणादयः प्रतीयन्त, नान्य इनि कथमन्न सर्धप्रवर्तकत्वसिदधि- 
सत्यत्र: पञ्चसु सवनिवरो व्युत्पादयन्ति # त्नलयादि # । प्राण- 
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प्राणदाग्देन तगृघधाणपाणा शहीताः । रसना चाने प्रतिषटितेसननं 
रहीतम् । वाग् वा तेजसि । अत्ता चान्नं चैकत्र भवतः । सहमा- 
मिखाव । $षिदेकग्रहणं, कविदूभयग्रहणमिति तेनते स्वे पञैव 
मवन्यतिरिच्यते परमाकाशः। 

तस्माव् भराणादय एव पञ्चजना इति न तन्मव्िद्धिः ॥१२॥ 

शशो मुख्यप्राणवाचकः । स च वायुरूप इति प्राणशब्देन घायु- 
विक्ारभूता त्वक्, तत्सहमूते घ्राणं मुख्यप्राणस्य रूपान्तरभूता अन्ये 
अपानादयः प्राणा गृहीताः। रसना चान्न प्रतिष्ठिता । तक्निरक्नस्य 
घद्धैते इति वाक्यादल्यन्ताश्नाकाद्धिणीति तद्ृग्रहणायात्रालनं गरदीत- 
म् । पाटान्तरेन्नश्थाने ज्योतिः पठितम् । तश्च तजः । वार् च ते- 

ज्ञामयीति सा तेजसीति तेन वाकसङ्कहः। अत्ता चान्नं चेक्त्र भ- 
वतः । अत्तायमेवान्नप्राकर्यात् । अतोऽन्नग्रहणेनेवात्तापि गृहीतः । 
तथाच तस्य तत्ततसह मावित्वात् कचिदेकत्रहणं, छ चिदुभयोग्र- 
हणम् । तेजस्येकस्या वाचो ग्रहणम् । प्राणाश्नयोस्तूभयोस्त्वग्धा- 
णयो रसनान्नयोश्च ब्रहणमिति सिद्धति । तेन प्राणादि पदेरन्येषां 
सङ्गशतस्वेन, चश्रुःश्ोत्रमनसां च कण्ठत उक्तत्वेनेते सर्व प्रा- 
णवाक्ये पञ्चसु निविष्त्वात् पञचेव भवन्ति । अतः पञ्चजनवाक्ये- 
ऽपि पञ्चजनपदेनेत पव सङ्खह्न्ते । अतिरिच्यत परमाकाशः । स 
ख भूतत्वादिविधया पृथिव्यदीनां भूतानां तदृगुणानां च सङ्खाहफ 
इति तेषां सर्व ब्रह्मणि प्रतिष्ठिनत्वकथनात् प्रणवाक्ये च तत्प्रवते- 
कत्वकथनाज्ञीवे तादकत्वाभावेन वाकयद्येऽपि भगवन्माहात्म्यमेव 
स्फुरतीति ब्रह्मवाक्यत्वमेतयोरविवावृमिष्यथेः। पतेन् बुद्िषृ्तिजन- 
कत्वं चश्चुःधोत्रमनसामेव, न तु प्राणान्नयोरतः कथं प्राणादीनां 
पञ्चजनत्वमिलयाशङ्कपि निरस्ता । केवलानां चक्षुरादीनां न तथा- 
त्वमपि तु कवैगोलकादि युक्तानाम् । अतस्तद्धिरिष्टानामेव पञ्चजन- 
त्वमिति बोधनात् । फिञ्चात्रैवं ब्रह्मणि सवेप्रतिष्ठासिद्खा पञ्च- 
संस्यादीनामपि न निस्तात्पयकत्वम् । परोक्षवदत्वास्चेव मुक्ति 
रिति सै सुषम् । तदेतदभिसन्धायाहुः । # तस्मादित्यादि # । 



९ अध्याये ४ पादः । ५०५ 

उयोतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ 

काण्वपाठे, अन्नस्यान्नमिति नासि, तदा कथ पञ्च { तत्ाह। 

पएवञ्चाच्रं पश्चजनपदे योग आदतः। 

शङ्राचायोस्तु, ते वा पते पञ्च ब्रह्मपुरुष पत्य पञ्चसु भा- 
णेषु प्रयुक्तत्वात् प्राणा हि पिता प्राणो मतित्यत्नापि पित्रादिरूपेण 

प्राणद्यवोक्तत्वाश्च जनसम्बन्धेन प्राणादीनां जनशब्दभाक्त्वे सिद्धे 

दिक्सख्यति संक्ञासमासग्रलात् पञ्चजनेतिसमुदावस्यापि प्राणादिषु 

ङदत्वमविरुद्धमित्याहुः। तश्विन्त्यम्। ते घा पत हति भुत जनवखन- 
स्य पुरुपपद्स्य प्राणापानादिषु प्रयुक्तत्वेनान्येषु रुढच्भावात् समुदा 

यस्यापि तभैव रूडिसिद्धचा वाक्यशेषोक्तेषु चश्चुरादिष्रु पञ्चजन 
टस्य रुढधेदूरनिरस्तत्वात् । नच ध्राणापानाष्य पव पञ्चजनाः सन्त्विति 
वास्यम् ! तथा सति प्राणा हति बहुवचनेनैव चारिताथ्य आदय इ- 
लयस्य पैयथ्यैप्रसद्गात् । स््रस्यापि वाक्यश्ेषगता विषक्ष्यन्त ईति 
कथनविरोधप्रसङ्ाधति । समुद्रायरब्दार्थेऽचयवा्थश्याभावेन जन- 

दाब्दस्य तत्रानथकतया तेनं सदुपपादनस्याशक्यत्वादित्यन्ये । 
यदपि, देवा; पितरो गन्धवो असुरा रक्षांसि वा निपाद्पशथचमा- 

त्वारो वणौ वा यत् पाञ्चजन्यया विति प्रजापरः पञ्चजनश्चड 
इति तत्परिप्रहेभपि न दोषः । आचर्येण तु, न वच्वानामिह प्रतीति- 
रस्वीत्यतावन्मात्राभिप्रयिण घाक्ष्यरेषोक्तमादतमिव्याहूः । तदपि ख- 

्रश्ञाचिलसितमात्रम । पूर्वोक्त पक्षद्धयोपगमे सवाघारस्वरुपव्रह्ममा-, 
हात्म्यासिद्धया पञ्चसख्याया निस्तात्पयेकत्वप्रसङ्म्य वुवांरस्वात् । 
` वाक्यरोपानाद्रे सखलेकपोतिकावत् सवपक्षापातेन वाक्याथेनिणे- 
। याभावप्रसङ्गाच्जर । वाक्यशेपस्यानिणोयकत्वेन न्याय चचोवयर्या- 
पत्तेश्च । 

अन्ये तु वाक्यरोपयवन्गादेव पथ जनशब्दस्य प्राणादिषु रुूढि- 
माहुः तत् पूरवोक्तपक्षापिक्षया सम्यगपि वाक्षयदाषस्य घरां गावो- 
इनुधावन्तीत्यादौ नियामकत्वेन शक्तिप्राहकत्वदशरोनाक्ियमस्य चछ 
प्रसिद्धप्रसृत्वरशक्तिसापेश्चत्वात् प्रकृते च प्रसिद्धयभावाचिन्तयम्। 

तस्माद् योग एष साधीयानिति दिक् ॥ १२॥ 

६४ 



५०१६ पपकीशे अणुभाष्ये । 

ज्योतिषा सैर्थापूतिसेषाम । यस्माद वीक् सवससर हति पूर्व 
पठितो मन्त; । तत्र वदैवा ज्योतिषां ज्योतिरिति । अन्नस्थाने 
ज्योतिग्र्ठप् । व्याख्यानं पूरैमे्र । तस्मादसिद्धं तन्मतस्य श्रु- 
तिमूलत्वम् ॥ १३ ॥ 

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥ 
श्ुतिगरिप्रतिषेधात स्मृतिरेव प्राहेति मतं दरक श्रुतितरिपरतिपेधो 

नास्तीयधिकरणमारमते । तज श्रुती रुषटिमेदा बहवः । कचिदा- 
काशादिक्रा । आत्मन आकाशः सम्भूत इति । कचित् तेजःप 

भृतिकरा । तत् तेजोऽषटजतेति । $विदन्यथेव । एतस्माजायते 

ल्योतिपैकेषामसयन्ने ॥ # व्याख्यानं पूर्वमेवेति # जयोतिषा 
तेजोवाची प्र्हीतव्ये । मनसोऽ्मयत्वन मनसाऽन्नान्तरसना ब्राह्मा 
चश्ुपेकं चश्चुरेव ब्राह्यमियेवं पूरवो क्तरीतिकमेवेलयथः । ननु काण्व- 
भाष्यल्िनपाठविरोधादिह वक्यरेषगतप्राणादिग्रहणं न युक्तम । 
विकदपापादकत्वादितिचेन्न । तुस्यत्रलतया षोडद्ाग्रहणाग्रहणवत् 
्रुत्यभिप्रेतत्वेन विकल्पस्यावुष्त्वात् । नच तत्रातिराच्रयागे व्यक्तिमै- 
देन ग्रहणाग्रहणयोरूपपत्तिवत् प्रकृत ब्रह्मण एकत्वन ग्राह्याणां प्राणा- 
दीनामन्यान्यत्वेन युगपद् प्रहीतुमशक्तिरिति शङ्खम । प्ररृतभ्पे 
तेषामेव स्वन ग्राहकशब्दमात्रभदस्य तत्तत्पाटकरूपाधिकारिभद व् 
प्रहीतुं शक्यतया सुलेनेवोपपत्तेरिति । माध्यं तु निगदव्याख्यातमे- 
वेति श्ुमम् ॥ ९३॥३॥ 

कारणत्वेन चाकारादिषु यथान्यपदिषटोक्तैः ॥ नयु पृषोधि- 
करणे; साख्यमतस्य श्रोतन्ये निराश्ते पुनरस्य कि प्रयोजनमिल्या- 
काट्ायामधिकरणप्रयोजनमाहु;। # श्ुतरिव्यादि # । स्मृतिरिति # 
सा स्यस्मृतिः। # मतमिति + सांस्याभिमतमभ। # नास्तीतीति # इति 
दोघनाय । विप्रतिग्रेधकं विषयमाहुः । * तत्रेत्यादि # । # असृजते- 
ह्यन्तम् # । # अन्यथेवेति # युगपत् साक्षात् । संशयस्तु एकस्या 
सृष्टौ वक्तथ्यायामेवं विप्रतिषिद्धनानाप्रकारकथनेन तद्निणबिषां 



९ अध्याये ४ फदः । ५०७ 

प्राण इति । शद ̂ सर्वमष्टजतेति च । एवं क्रमन्युतकरमानेकविध- 
सृष्टिितिषादकलाद् वस्तुनो दररप्यासम्भवाद्, ग्रहाल्रा अनु- 
प्रजापहावः भरजायन्त इतिवत रष्टिवाक्यानाम्थबादत्वेन बरह्मख- 
स्पहानाथंलादध्यारोपापतादन्यायेन न वदान्तव्रह्मकारणत्वं सि. 
द्वधति । अतु; परिदश्यमपानजगतः कारणन्देपणक्रियपाणे बा- 
हवावाह्मतमदेषु सत्मु कपिरुस्य भगवज्जानांऽशावतारल्राव् 
तन्मतप्रकारेणेव जगद्व्यवस्थाचितेसेवं परापे, उच्यते । न रषि 
भेदेषु ब्रह्मणः कारणत विप्रतिपत्तिः । सर्वपरकारेषु तस्येव कार- 
णलोक्तेः । अकाशादिषु कारणसेन ब्रह्म यथा व्यपादेषटमेवेकज, 
अन्यत्रापि तदेव कारणवेनोक्तम। न तस्य कार्यं करणं च दिदं 

1 

थुति विहाभैकपरकारनि्णायिका स्शूतिरेवादतेभ्या ? उत, विप्रतिषेध 
परिहत्य सवेस्परत्युपजीव्या श्रुतिरवाद्रणीयति । भनिणायकत्वमु- 
पजीन्यता च सन्देदबीजम् । तत्र संशयस्य पूथपक्षयुक्तिमिरेवाव- 
गमात् तमनुक्कता पूेपश्चमेवाहुः । # पवमिव्यादि #क्रमञ्युत्करमेति # 
नानाचिधक्रमरनानाविधन्युत्कम्ेत्यथैः । सृष्टिवाक्रयार्नीतिपादे त्व 
थवादस्वेनेस्यस्याग्र, ग्राह्याणीति शेषो बोध्यः । शोषं स्फुटम् । प्त- 
स्पमां ध व्याकुर्वते # न सृष्ीत्यादि # । भयमथेः । तया हि ब्रह्म- 
णस्तन्माहात्म्यस्य च वोधना् प्रवृसाः । बन्दिनस्तत्पराकमेरिति 
शीभागवते वेदस्तुतो वाक्यात् । तत्रापि माहात्म्यग्रेव मुख्यम् ! 
बोधनघ्ठारत्वात् । नचाध्यारोपापव्रादन्यायादर ब्रह्मसखरूपप्रतिप" 
ततिः । उन्मत्तादिप्रलाप इव तश्रापि वाक्ये अप्रामाण्यस्य, थुती 
प्रतारकत्वस्य स्फूत्यौ विश्वासमाशाप्रमङ्गात् । अतन्तस्य न्यायस्या- 
नाव्रे कारणस्य सिद्धौ न सृप्रमदेषु ब्रह्मणः कारणत्व विप्रति- 
पलि: । सवेगप्रकारधु कारणत्वोक्तेः । तदेतव्ाहं । कारणत्वन चाका- 
शादरिष्विति । भाकादातजःप्रथृतिषु कमिफषु प्राणादिषु चाक्रमिके- 
षु कार्येषु कारणत्वेन यथाव्यपदिष्टोक्तेः । एकत्र यथैव सरेहत्व- 
सर्वभ्वरत्वसर्वात्मत्वैकत्वाद्धितीयत्वसश्चिदानन्द रूपत्वादिपमवत्तया 
कारणत्वेन ग्यपदिष्टमेवमन्यश्रापि तदव कारणत्वनाक्त, तर्मा- 



९०८ सप्रकार अणुभाष्यै । 

$यादिनिराकरणन्तु लोकिककरवनिपेधपरम् । तसैव प्रतीतिः । 
सपेवेरक्षण्यार्थ वैदिकानामबाधितार्थेकवाक्यलस्यामिमेतलादिति 
चकारायेः । कायैभकारे भेदस्तु माहातम्यज्ञापको न तु बाधकः । 

ष, छ, 

बहूधा कृतिसामथ्यं लोकेऽपि माहात्म्यमूचकपिति । तस्मान्न 
श्ुतिविपरतिषेधाव स्पृतिपरिग्रह इति सिद्धम् ॥ १४॥ 

समाकपषौत् ॥ ११५॥ 

पुनरन्यथाश्ङ्ा परिहरति । ननु एचिदसद्रा षदमग्र आसी- 
दिति । चित्, सदेव सोम्येदमग्र आत् । तद्धैक आदूरसदेषे- 
द्मग्र आसीत् । अन्याकृतमासीत् । नासदासीमो सदासीत् वम 
आसीदियादिवाक्यषु ब्रह्मणोऽपि मरिगानं श्रुयते । तद्धैक आहू- 
रितिवत् पक्नान्तरं सम्भवति । न धसत्तमःशदे््रहम प्रतिपादयितुं 

दिति । नख, न तस्य कायेमिति निषेधश्तिव्याकोपः । तस्य 
कौकिककतैत्वनिषेधपरत्वात् । निषेघकवाक्रयोत्तरा्ः स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चेति खाभाविककरियासद्धावप्रतिपादनात् । द्विवीय- 
पादे समाऽभ्यधिकनिषेधाच्च । का्यैकारणसापेक्षटौफिककरतृत्व- 
मिषेधस्येवं प्रतीतेरिति । चकारसूचितं हेत्वन्तरमाहुः। # सरयेधे- 
रक्षण्येत्यादि ‡‰ । # वेदिकानामिति # पदवाक्यानाम । सिद्धमा- 
इः । # तस्मादिव्यादि # उक्तरीती कस्या अपि शरुतेव्याकोपाभावात् 
तथेलय्थैः ॥ १४॥ ४॥ 

समाकषात् ॥ सुत्रमवतारयन्ति # पुनरित्यादि # । प्रका- 
रान्तरेण श्चुतिविप्रतिषेधमाशङ्खा परिहरतीत्यथः । अच्रापि संशय- 
स्तद्बीजं च पूववदेव । कस्य बरह्मणः कारणत्वे वक्तभ्ये नाना- 
शब्दानां कारणे प्रयोगादनिणायिकां शुतिं विहायेस्येतावान् विश्चेषः। 
पूवेपक्षमाहः । # ननु कचिदित्यादि # । # विगानमिति # 
विरुद्धं गानम् । के गे शदे । बिरुखः शब्दः कारणान्तरवुद्शला- 
सकः । कमवारेति । यथा, मलवद्भास्रसोऽक्न नाचादिति निषि- 
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शक्यते । अपननेव सर भवतीति वाधात् । आदिसवर्णं तमसः पर 

स्तादिति च । तस्मात् कारणतरेनापि श्रुतिविप्रतिषेधाद् ब्रह्म 

कारणं नेखेवं परा उच्यते । समाकषात् । आकृष्यते खस्थाना- 

स्य्याग्यत इयाकर्षः । सर्वषवेतेषु वाग्येपु अप्रदादिपदानां न 

निरात्मकलायर्था उच्यन्ते । किन्तु वैलक्षण्येन । स्वशब्द वाच्यत्वं 

च सिद्धं ब्रह्मणः । यथा को अद्ध वेद । क इह मावोचत् । पर्व 

वेदा यत् पदमामनन्ति । यतो वाचो निवर्तन्ते । मनसेवानुद्र्टव्य 

इयादि सर्वे िरुदधधरमा मगतरतयुच्यन्ते । एवमनेकविरुद्शब्दवाच्य- 

यव एम सकलिका 

द्ध, अथो खस्घाहुरभ्यञ्जने वा घ खिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रति 

गृह्यं फामनयान्यदिति पक्वान्मरं क्मविशेष उक्तं, नदत् । # तमसः 

परस्तादिति # मसश्नयेत्य्न यथा वेत्तृनिन्दया वाध एवमत्र तमः 
परत्वकथनेन षाघादिल्यभैः। #* तस्मादिति # भव्याङ्तपदेनाव्यक्त- 
स्य प्रधानस्य प्रहीतुं शक्यत्वात् । श्रुतौ पक्चान्तरल्याप्यङीकारादेस- 

दादिशदय्रह्मणः प्रतिपादयितुमशक्षयत्वाच्च । शोषमतिरोहिताथ- 

म् । अत्र समाधानं सूत्रकथनपूचेकं व्यचक्षत # आकृष्यत इत्यादि # 
क।रणत्वेनेति पूर्वस्मरादनुवतैते । कारणत्वेन ब्रहमीवादरणीयम । 
अतो नात्र श्ुतिविप्रतियधः। कतः ? । समाकर्षात् । आकषेत इत्या- 
कर्प; । समीचीनो निश्ायनाथ आकषः समाकपस्तस्मात् । सामी- 
चीन्यं ्युत्पादयन्ति # सवेप्वित्यादि # । # किन्तु वेलक्षण्येनेति # 

एकशरुत्युक्त रूपविलक्षणरूपान्तरमभिप्रेय भृत्यन्तरे तस्य तस्य शाब्द- 

ष्य स्वार्थात् प्र्यावनं कृत्वा तत्दरूपविरिष वरहमीवोच्यते । नच ल- 
क्षणापस्तिः । यतः सवेशाब्दघाच्यत्वमपि सिद्धं ब्रह्मणः । तवप्युप- 

पादितं तलिङ्काद्यधिकरणेषु । नच सर्वत्र ब्रह्मण पव कारणत्वे व- 

कव्ये विद्द्शब्दप्रयोगस्य कि प्रयोजनमिति शदुध्म । यथा को 
अद्धा वेदेत्यत्र सृटिकतंविषयकमक्ञानं, सर्वे वदा इत्यत्र साधनेस्त- 

ज्ञानं, यतो वाच इत्यत्र वागाचप्राप्यत्वं, मनसस्यत्र तसप्राप्यत्व- 

मिलें बरह्मणि विरुद्धा धमौस्तत्र तत्र ते ते उच्यन्त एवमनेकविर- 
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तं शोकपरतिद्धवाहशा्थाव् समाकपीदवगम्यते | तं यथा यथोषा- 
सते यथा भत्रतीति फशब्नापनायमपतमेव स भवतीति । यथा कः 
पादीनां मारकः । तद्धेक आहूरियत्र सर्वपरपशतेरक्षण्यम् । पभरप- 
श्रषपोऽपि स इति प्रथमः पक्षः । अव्याटृतमपत्पक्षेण तुल्यम् । 
नाप्दासीदिति पनस्वदपि ब्रह्म, त्म आसीदिसनमिन्यक्तम् । 

कर्मणोऽपि भगवक्छात् । पूथैकाण्डेऽपि वस्मादेव सृष्टिः । नदि 
हमस्तः खेन गहत लोके सम्भवति । अतः क्वचिद् विलक्षणात 
क्वचिदविषृक्षणाद् ब्रह्मणो जगत् । भगवत्वादेव खयं कर्तेकता 
च। सम्भवति चेकवाक्यते अङ्नानाग्निराकेरणं चायुक्तम । तस्मा- 

क १4 

च्छग्द्षैरक्षण्येन श्रुतिवरिभतिपेधो वक्तु न शक्य इतिसिद्धम् ॥१५॥ 

इशब्दषाघ्यत्वमपि लोकप्रसिद्धो यस्ताषराधमविरिष्टोऽथस्ततः क. 
हस्य समाकर्पाद वगम्यत । तस्य प्रयोजनं तु तेन तेन प्रकारेण त- 
पावने तादश्तादशफका्भिरिति । ततरोदाहरणं तु कंसादीनां मार- 
कत्वभावनाद् यथा मुल्युः । एवमसस्वेन मावनादसस्वमिंतिं । अ- 
तस्तत्तव्कन्ा्थे समाक ब्रह्मणः कारणत्वमश्रुण्णमिलयथैः । पवं सूत्रं 
व्याख्यायासदादिशब्दानां प्रब्रत्तिनिमित्तं सिचान्तसिद्धं स्फुरीकु- 
यैन्ति # तद्धेक इत्यादि # । # प्रथमः पश्च इति # सदेव सौम्ये- 

` स्युक्तः पक्षः * गसत्पक्षेण तुल्यमिति # वेठक्षण्ययोधकम् । तमः- 
शब्देन कमोप्युच्यते । पूैमनभिग्यक्तत्वादियभिपरेलयाहुः । # कमेण 
इत्यादि .# । कमेणस्तमःरादद वाच्यत्वे युक्तिः # न दीत्यादि # शोषं 

स्फुरम् । एतेनैव यत्रादिकारणे शिवसुद्रमगवतीयक्षादिशडदाः ्रयु- 
स्यन्ते अथर्वश्िररिखासुन्दरीतापनीयगोपथव्राह्मणारिषु तत्राप्यय- 
मेष न्यायो बोध्य इति वाधितम् । 

. अन्ये तु समाकपोदित्यस्य पूरवरृतपरामर्पादिव्यर्थमाहुः । 
तन्मते भिश्शाब्दप्रयोगप्रयोजनं न किमपि स्फुटति । 

माध्वास्तुं भगवद्धाचिनां शब्दानां जगति समाकषणमथमा- 
हुः । तच्रापि तथा बोध्यम् ॥ १५॥ ५॥ 
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जगद्ाचितरात् ॥ १६॥ 

एं शब्द वरिमतिपेधं परिषटयार्थतिभतिपेधं परिहरति । कौ- 
पीतक्रिव्राह्मणे वालाक्यजातशत्रुतवादे वालाक्रिरजावशत्रवे ब्र 

ह्योपदरेष्टमागतः । आदियादिदक्षिगेक्षिपुरुपपयन्तं परिच्छिन्व्र- 
ह्मोपामनान्युक्ा तथा निराकृते तमेव ज्गानार्थमुपपतसाद् । तत 
सुपपुरुपसमीपयरुभावागय ब्रह्मवाश्रं चक्रतुः । 

जगद्वाचित्वात् ॥ अपिकरणप्रयो जनमादुः । # पवमिलया- 
दि #। शब्द्िरोवशतो यो ब्रह्मणि कारणत्वप्रतिषेधस्तं परिहृत्य 
अथविरोधछृतं तमनेनाधिकरणन परिदरनीत्यथः । विपयमाहुः । # 
कोपीतक्गीत्यादि # । गाग्यनामा व्ालाकिवित्ाकपुत्रोऽजानशात्रवे का- 
शिराजाय ब्रह्मोपदेपरं स्वकीव्यध स्रत पएवागत, भादित्यचन्द्रविद्ुख्तन- 
यित्नुवाय्वाकाशागन्यवाद्लैच्छायाप्रतिध॒ल्काशव्स्वभररारदक्षिणा- 
क्षिषु यः पुरुपस्तत्पयन्तं यान्युपासनान्युक्तवान्. यथा आदिघ्यनिध- 
पुरुषस्य बृहत्पाण्डरवासा अतिष्ठाः सर्वषां भूतानां सृद्धच्यवेगुणको- 
पासने अतिष्ठाः सर्वषां मृद्धा भवतीति परिच्छिन्नं फलम् । तथान्य- 
श्रापि त्षदृगुणक्रोपासने तन्तत्परिच्छिन्नफएरमजातशश्रुणा तस्मा 
उक्तमिति तादृशानि पररिच्छिन्नव्रह्यापासनानि नान्युक्ता ततो राज्ञा 
उक्तभ्रकारेण तवुक्ते प्रकारे निराष्त ब्राराकिस्तमेव पृणेव्रह्मक्ञाना- 
थेमुपससाद् शिष्यत्वन समित्पाणिर्निकरदे गतः । ततो राजा स्नः 
हेन हस्ते तै गृहीत्वा समात उत्थाय कचिदकान्ने सुप्रपुस्धसमीप- 
मुमावागत्य, बृहत्पाण्डरवासः सोमराजश्नत्यादिभिः सम्थोधतैसतं 
राजा सम्बोधयाश्चकरे । तदापि ते सुपे षट यणा क्षिप्तवान् । स 
पुरषस्तत पव समुत्तस्थौ । तदा राज्वाठाकी वश्ष्यमाणाभ्यां प्रभो- 
तराभ्यां ब्रह्मवधं चक्रतुः । तत्र, कष पतद् षाक इत्यादिके वा- 
खाक प्रनि, पुरुषस्वप्रस्यान, खप्रावश्था, तन भागमनं चेति त्रय- 
विष्यके राञप्रक्च पुरुषपदेन जीवः प्रकान्तः । यदा च धालाकषिस्तं 
न ज्ञातवांस्तद्। राज्ञेव, यत्रैष पतद् षाङाके पुरपो$रयिष्लयादिना- 
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तत्र, क्वैष एतद् बालाक पुरुषोऽशयिष्टेयादो जीवः प्रक्रान्तः । 
तस्मदिव पर्वोत्पत्तिरुक्ता । ब्रह्मणोऽप्यनुपरेशषश्च । तत्र सन्देहः । 

जीव एव ब्रह्मसहितः कतौ ! ब्रह्मेव वेति ! । तत्र जीव एवं कती । 
सर्वस्य जगतो ब्रह्मत्रादयस्तस्य ध्माः। राजवद् यजमानत्ववद्रा । 
अस्मिन् भरकरणे ब्रह्मोपक्रमेण जीवपयैवसानोकतेः । सर्वत्रेव बरह्म 
त्वेनोक्तो जीव एव केता । तथा सति ोकेऽपि जीवकततं सहजं 
भवेत् । बन्धपोक्षग्यवस्था च । एवं सयथौत् प्रकृतेरेव फरिष्य- 
तीसेवं परापरे उच्यते । 

त्रं जगाद । तैभ्र हिताव्यासु हदयनिकरखनाडीषु जीवस्य शायनं, 
तत्र खप्रसुषुप्त्याख्यमवस्थाद्रय, ततः पुनरत्रागमनं वदता रान्ना तत 
पवाभ्रिविस्फुलिङ्कन्यायेनोत्पत्तिरुक्ता । ततः, स॒ पष प्राण एव भ्र- 
हञत्मेदं शरीरमात्मानमनुप्रविट आलोमभ्य आनस्ेभ्यस्तद्यथा क्षुरः 
्षुरघनेऽवहितो विश्वम्भरा वा विश्वम्भरकुलाय इति दष्रान्तद्वयेन 
ब्रह्मणः प्रहणात्मप्राणाख्यस्यानुप्रवेश उक्त इति सर्वाऽपि षष्ठोऽध्यायो 
विषयः। सन्देहमाहुः । # तत्रेत्यादि # । पूवैपक्षमाहुः । # तत्र 
जीव इत्यादि # । सवस्य जगत्न जीव प्व कतौ । थो वे वालाक 
एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्कर्मेति कतौरं वदितव्यत्वेनोपक्षि- 
प्य सुप्तपुरुषनिकटगमनादुत्तरं तस्मादंव प्राणानां देवानां लोकानां 
चोत्प्तिकथनात् । नच ब्रह्मणोऽपि करैत्वम् । तद्नुप्रवेहामात्रद्यैव 
बोधनात् । अतः साहित्यमान्न ब्रह्मणो भवतु । नच जीवस्य कतैत्वे 
उपक्रमोक्तध्य प्रह्मन्वस्य ब्रहदरादीनां धमौणां च विरोधः शदः । 
यथा तुस्येऽपि सवेश्र जीवत्वं कचिदेव देहे अन्यनियोज॒कत्वोपाधिना 
राजत्वं, कमेकरणे सुख्यत्वोपाधिना. यजमानत्व चोच्यते, तथात्र 
प्ररृत्यभिभन्तृत्वोपाधिना तेषपामप्यागन्तुकानां वक्तुं शक्यत्वात् । 
नचोपक्रमस्यासञ्जातविरोधत्वेन प्राबल्याद् ब्रह्मण पव कवेत्वं युक्त- 
मिति शङ्खम । उपसंहारस्यात्र विवरणरुपत्वेन पूर्वोक्ताथैनिर्णाय- 
कल्वाद्त्र ब्रह्मोपक्रमेण जीवपयंवसानोक्ते्ह्यत्वेनोक्तो जीव कता । 
पवमुपक्रमोपसंहारमेदस्तु स्त्रेवेतन्स्यायज्ञापनाथम् । एवमत्र देह- 
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जगद्राचिलात । एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य चेतव कर्मसयुप- 
रमे एतच्छब्देन जगदुच्यते । पुरुषशब्देन च जीवः। तज्डजीवा- 
त्मकं जगद् ब्रह्मकरपैकमिति हि पूर्वसिद्धम् । वदनुरोधेनात्रापि 

ब्ह्मपरत्ममेबोचितं, न तु सर्वविष्टवोऽश्रुतकरपना च । अतः 
© ¢ 6११ 

सुषुप्तावपि ब्रह्मण्येव लय्तस्मादेब सवेमिति ज्ञातव्यम् । प्राणा- 
त्महब्दवाच्यलं तु पूर्वमेव सिद्धम । तस्मान्न जीवाधिषिता प्र 

कुतिः कारणम् ॥ १६ ॥ 

विरिष्टस्याभिमानिनो रैयान प्रति कवते धोधिते सति लोकेऽपि 
जीवस्य कर्तत्वं देहसहभाव्येव भवेत् । त्त्कमंणा बन्धमोक्षव्यव- 
स्था च सुतेनोपपच्त । प्वमभिमानिनः कवत्वे सिद्धे सति यो 

याहगमिमानी तेन तादक् फतैव्यमिति नियमात् सवेकतृत्वं प्ररलय- 

सिमानिनः सस्स्यति । सांख्यमते पक्तौ महत्त्वे वा प्रतिविम्विन- 
दयवेश्वरत्योपगमान्मचिनवुद्धौ परतििस्विनस्थेव जीवत्वात् प्रनिबि- 
ग्चस्य चाधाराधीनत्वात् । नच प्रह्मानुप्रवेशाक्तिवेयध्येम् । तस्य 

साक्षिस्वमाच्रबोधनाथत्वात् । तचे तु, स पय हत्येक्यविघधानान्न 
ब्रह्मतो भिन्नम् । अतोऽमिमानिन एव कफलतत्वात् प्रृतेरेव करृत्वम- 

यादेव फलिष्यतीव्येवं प्राते इत्यथः । समाधि व्याकुबन्ति # पते- 

वामित्यारि # । अत्रापि कारणत्वेनेयनुवतेते । कारणत्वेन ब्रह्मवाद 

रणीयम् । नात्र जीवः कैतवेन विवक्षितः । कुतः १। जगद्ाचित्वा- 

त्वात् । अचर हि षालाकिनोक्तानादिव्यादीन्निराङृतय अजातदवुणा,. 

यो शरै बालाक पतेषां पुरुषाणां कनौ यस्य चेतत् क्म सं वे वेदितव्य 

इति सिान्तकथनोपक्रमे, पतेपामियतच्छन्दनादिल्मण्डलायुल्के- 

खाबुपरक्षणर्विंधया जड जगवु च्यते । पुरुपाब्देन च जीवरूपम् । 

तज्ञडजीवात्मषं जगद् ब्रह्मकवैकमिति हि पूचसिद्धम । आदित्यम- 

ण्डलाचयुत्पत्तः प्रागेव, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तत्तजोऽख्- 

जत, पतस्माज्ायते प्राण श्यादिष्वाविखष्टियोधिकासु श्रुतिषु सि- 

खम् । अत्रापि पू्व॑मिन्द्रप्रतदंनसंवाद्रे एवमेव सिद्धम । अतस्तद्नु- 
रोधनाश्रापि कत्वस्य प्रह्मपरत्षमेवोचितम । न तु पुरुषशब्देन दैह- 

६५ 
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जीवमुख्यप्राणलिङ्गादितिचेत् तद् व्याख्यातम ॥१७॥ 
किञिदाशद् परिहरति । नन्यत्र जीव एव प्रकान्तः । छेष 

एतद् बाराके पुरूषोऽशयिषटेति । ब्रह्म तयापि न सिद्धम--एता- 
टं, नेतादृशमिति । अतः शयनोटयानलक्षणजीवधर्मदीनाव् 
तस्येव ब्रह्मलयं जगत्कर्लं च । तत् खतो ऽनुपपन्नं भृतो फालि- 
प्यति । अयथा मुख्यप्ाणटिङ्गमप्यत्रास्ति । पराण एषैकधा भव- 
तीति सुपुपरो तस्यैव परेत्तिरुपलभ्यते । पिदमानादेव समोँतत्तिप- 
छया । स च प्रकृखंशोऽतो जडादेव भानाव दष्टावपि सर्वो 
त्पत्तिः । अतोऽस्माव् प्रकरणाजीवद्रारा पाप्तादरा भकृतेः कार- 

मा्रमभिप्रत्य तत्कवेत्वस्य प्ररृत्यभिमानिनि सम्भववुक्तिकत्येन त- 
द हीर सवशरन्युपष्वो विधेयः । नच, जायते न चिते वेति 
श्ुतेजीवोत्पात्तः सिद्धान्तेऽप्यनिषटेति जडजीवामकजगत्कर्तृत्वकथ- 
नमसङ्गतमिति शङ्कुम् । सवे पवात्मानो ग्युश्चरन्तीति श्रुलयन्तरेण 
व्युश्चरणंरूपाया उत्पत्तेस्तत्राप्यङ्ीकारात् । अतो जडवत् स्वरुपा- 
न्यथाभावाभावादेव, न जायत इत्युपपत्तने सिद्धान्ते वोषः। नच सि- 
दान्ते उपलक्षणविधावत् पूर्वपक्षे सङ्कोच इतिं दोषतौल्यात् साम्यं 
शादुः्यम । ब्रह्मण उपक्रमे श्रुतत्वेन तदादरस्य युक्ततया उपलक्षण- 
विधाया अ ष्टत्वात् । प्रृलयभिमानिनस्तवधुतत्वेन तत्कल्पने श्ुत- 
त्यागोऽश्रुतकंल्पना चं स्यादिति दोषाधिक्यात् । नच व्रह्मपदमनत्र 
सांख्याभिमतजडब्रह्मवाचकमिति शद्धरम् । खरूपलक्षणविरोधप्रस- 
ङ्गात् । अतः सवशवुलेकवाक्यत्वायात्रापि ब्रह्मैव करिति मन्तव्यत्वा- 
त् सुषुपावपि ब्रह्मण्येव वागादीनामव्रोक्तानां ल्यः । तस्मादेव स्व॑ 
यथायतनं विप्रतिष्ठत इति क्षातव्यम। नच प्राण एव प्रज्ञात्मेलयस्य विरो 
घः । ब्रह्मणि प्राणात्मशब्द वाच्यत्वस्येन्द्रप्रतदैनसवादे पूवमेव सिद- 
त्वादिति । तस्मादच्र प्रकृयभिमानी जीवो न तत्कवैत्वेन सिद्धती- 
तिन तद्धिष्ठिता प्रकृतिः कारणमित्यथेः ॥ १६॥ 

जीवसुख्यभ्राणलिङ्घादिति चेत् तद् व्याख्यातम् ॥ माभ्यमन्र 



९ अध्याये ४ फदः। ५१५ 

णतवमियेवं प्राप्ने उच्यते । वद् व्याख्यातम् । एवयोरुभयलिङ्गत- 
पे नास्तीति, आश्रयलादिह त्मोगादिसन्र सवैमेत्र कार्ये भगवत 
एव, नान्यस्मादिति । अतोऽस्माद् ब्रह्मवाद एव सिद्धधति, न 
परतिषादः ॥ १७ ॥ 

न्याथं तु जमिनिः प्ररनव्याख्यानाभ्यामपि 
चैवमेके ॥ १८ ॥ 

खमतेन परिहागमुक्ला नियनधमवादेनापि परिहारमाह । 
खापप्रतिबोधो जीवधर्मरेव । चक्षुरादिरयाधारतं पाणस्येति । 
तस्मिन्नपि पक्षे अन्यार्थं तद्धमकीनैनम्। भेदे हि तननिराकरणमवश्यं 
कर्वव्यमिति तुशब्दः । ब्रह्मप्रतिपर्य्मेव जीवल्योदरमो । 
मतिवेलक्षण्येन प्राणकीतेनमाश्रयत्रह्मदोध।य । कुत एतदवगम्यते 

। -ीयणीीरिीषणर 

निगदभ्यास्यातमित्युपरम्यते ॥ १७॥ 
अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रदनव्यास्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ अत्र 

सांख्यमतमाचायदे दयानामन्येकामप्यनुमतं न भवतीति ज्ञापनाय 
सूत्रप्रयोजनमाहुः । # खमतेनेल्यादि # नियतधमवादृस्रूपमाहुः । 
# स्वापेत्यादि # परिहारमाहूः । # तस्मिन्निलयादि # यस्मिन् पक्ष 
पतयार्जीवमुख्यप्राणधमेत्वात् तलिङ्त्वमेच, न ध्रह्मधमेत्वं, तस्मिनपि 
तद्धमाणां कीतेनमन्वाथे ब्रह्म्ोधार्थम । तथाच ब्रह्मपरिचागनाःश 
तच्छेषत्वनेतत्कथनाक्नेतन सांख्यमनसिद्धिरिलय्थः । ननु सूत्र तुश- 
व्दादस्य पक्षस्य पूचैस्माञ्ज्यायस्त्वमेव कुता नाद्रियत इत्याकाट्ायां 
तोः प्रयोजनमाह: । # भेदे हीत्यादि # पतस्य मनस्य पूवेस्माद् मेदं 
यतो हेतोज्ञेमिनिनापि सांख्यमतनिराकरणमवदयं कनव्यमिति शा- 
पनाय तुशो, न तु सिङान्तपक्षद स्यात्कधक्षापनाथः। गामाविष्य 
चख भूतानीत्यादिभिभूतादि सवेकायस्य भगवत्कययेतयव सिद्न्वा- 
दिति । तद्यैस्मिन् पक्ष जीवप्राणयोः कथमन्याथत्वमित्यन उपपात्र- 
यन्ति * ब्रहमप्रतीत्यादि *#। थपिचेल्यनन सूखते हतुमाहूः । # 
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तत्राह । उपक्रमोपसंहाराभ्यामेवावगम्यते । यो पै बाङाक एतेषां 
पुरुषाणामिद्युपक्रमे मुख्यं ब्रह्मेव निर्दिष्टम् । तञ्ज्ञानेनाभुरजयः। 
स्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं खाराज्यमाधिपसं चेति फलम् । न तद् 
द्रयमसुरूये सम्भवति । अपि च, परनव्यार्यानाभ्याम् । ष 
एतद बााके पुरूषोऽशयिष्टेति पदनः । तत्र जीवस्य श्ातला- 
दधिकरणमेतर न ज्ञातम् । यत्रैष एतद्वालाके पुरूषोऽशयिष्टेति 
व्याख्यानम् । न हि नाडीक्गपथितुं व्याख्याति, किन्तु प्रतिज्ञातं 
ब्रह्म । कथमेतदवगम्यते, नाडीव्यतिरिक्त आत्मा क्वाप्यत इति 
तत्राह । एवमेके । एके शाखिनो वाजप्तनेयिनः । तत्रापि श्प्रवा- 
लाकित्राह्मणे, स होवाचाजातशतरुयतरेप एतत् सुप्ोऽभृद् य एष. 
विज्ञानमयः पुरुपस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय, य 
एषोऽन्तहंदय आकाशस्तस्मिन् शेते इसत्र आकाराशब्दं ब्रह्म 
सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवतीति च । खं हपीतो भवतीति च । 
तस्मादाधारमतव्रह्म्ञापनाथंलाजीवमुख्यप्राणलिङ्गाव प्रकृति- 
वाद इयसङ्गतम् ॥ १८ ॥ 

वाक््यान्वयत् ॥ १९॥ 

पुनर्जविब्रह्मवादेन मृतिकारणवादमाशश्ा निराकरोति । 

बृहदारण्यके चतुथे ष्ठे च याज्ञवस्क्यमेनेयीसवादे, येनाहं नामू- 

शय्य दुलकोगय तवय जवो 

उपक्रमेलयादि # । # फलमिति # उपसंहारे निरिष्टं फटम्। # जीव 

स्य ज्ञातत्वादिति # एष इति पदेन घारलाकिक्ञातपदायैस्यैव निर्दे शात 

तयेदयर्थः । रषं स्फुटम् ॥ १८ ॥ ६॥ 

वाक्यान्वयात् ॥ अधिकरणमवतारयन्ति। # पुनसीवित्यादि # 

विषयमाहुः । # षृहदिल्याहि # भ्रववाजेदयन्तम # । श्वं वाक्य 
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ता स्यां किमहं तेन कुयामिति तरिरक्तियुक्तवा, यदेव भगवान् वेद 
तदेव पे ब्रूहीति पृष्टे ताममिगुखीकृ य, न वारे पत्युः कामायेयादिना 
अमृतताय ज्ञानमुपदिशति। षषे पुनरूपसंहारेऽप्येतावदरे खस्वभू- 
तत्वमिति होक्ला याङ्गवस्कयः परवव्राजेति । 

तत्र जीवस्य प्रकरणितं ब्रह्मणो षेति संशयः । तत्रास्पनः 
प्रियं खप्रतीया पुत्राद्यपेक्षया बोधयज्जीवमेवोपक्रमे आत्मत्वेन 
दति । तदनु तत्र द शनादि पिधत्ते । तेन सव विदितमिति फल- 
माह । तत्र कथमालङ्ञानेन सवेङ्गानमियाकाङ्कायां ब्रह्म तं परा- 
दौदिसादिना, इं सर्व यदयमासेबन्तेन स्यैव सर्वल्रमाह् । 

द्ये प्ररृतिसम्बन्यश्ून्यक्ेवरपुरुपरतच्यक्ञानपरम् । यथार््ैधामेरि- 
त्यारभ्य वागेकायर्नमिद्यन्तन नामरूपान्मकप्रपचोत्पत्तिरयाधारधा- 
वणात् । सांख्यमते केवरस्य पुरुषस्य तथात्वाभावात् । किन्तु प्रर- 
तसंखणएतत्परम् । तन तादश्जीवस्य प्रकफरणित्वम् । जीवखिङ्स्य 
भूयस्त्वात् । अथवा ब्रह्मणः प्रकरणित्वम् । अमूृनखरूपस्य फल- 
स्योत्ःत्वादिव्याशयेनाहुः । # तत्रत्यादि # पवश्चास्मिक्नपि सूत 
आजुमानिकं नेदयानुमानिकसूत्रादाकाश्ारिषु कारणत्वेन चव्याका- 
वादि सूज्राश्चानुवतेते । तथाच ब्रह्मण्येव वाक्रयान्वयाद् वरह्यैव कार- 
णत्वेन मन्तव्यं, न तु प्रृतिविरिष्टो जीवः । सवेश्रनीनाभेकवाक्रया. 
त् । अतो नाजुमानिकस्ूरे योजने पयेवस्यतीव्याशयन पूरपक्षमाहुः। 
# तत्रात्मन इत्यादि # । # स््प्रतीत्येति # लौकिक्या खप्रतीव्या । 
# जी वमिति * प्रकृतिसंसण्रं पुरुषम् । # तन्नु तत्रेति #* जीव- 
स्यात्मत्वेन बोधनानन्तरं तद्धिषयक्रमेव । # रह्म त परादादित्यादि- 
मति # । ब्रह्म ते परादाचोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वद क्षत्त्रं ते पराव्ा- 
दिव्यादिना । अथेस्तु-्रहमक्षत्त्रादिरूपा वणाभिमानिनी देवता त॑ 
वक्ष्यमाणलक्षणं पुरषं परादाजक्ञानापराधात् पराकूयोत् । अपराध- 
माह । योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेदेति । यः पुमान् अन्यश्रात्मन भात्मनः 
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तदनु कथमस्मिन् सदाते आलङ्गान भवतीयाकाङ्कायां हु. 
दुभ्पादिश््न्त्रयमाह । परम्परया श्माभ्यन्तरमेदेन यथा 
मकोल दृन्दमेह्यमानस्य शब्दो शदीतो भवति। त करणं 
न्दूभिदशनं, दुनदुभ्यायातदर्शनं वा । अनुमानद्रारा चित्ते ततर 
निविष्टे तत्साक्षात्कार भवतीति तथा आत्मनो बोधककार्यातुस- 
न्धाने ततसाक्षाकारो भवतीति । तत्न कयं सर्वलमिसाकाङ्ायां 
तत एवो्न्नं सर्व नामरूपात्मकं तस्मिनेव लीयत इति । स यये- 
ति द्रयेनाह । मध्ये स एव नातिरिक्तं विदातीति, स यथा तैन्ध- 
वधन इयनेनाह । आधेयतेन तावन्पत्रतानिराकरणायाह । न 
मेर सहास्तीति । कायातिरिक्तरूपं कथयितुं न क्षक्यत इति तत्र 
विरेषाकाद्कयामतिरिक्ताकयने वचचकतवमाशाष्य तत्परिहारायाह। 
स होवाचेति । अप्रिनाशी यनेन कायवैलशक्षण्यं सिद्धवत्ररेणोक्ला 
पिषयप्बन्धेन ससारमाह । मात्रापंसर्गस्वस्य भवतीति । पिकेष- 
तस्त्रकथने हेतुमाह । यदैतमियादिना, यावतसमाप्ति । चप रूप- 
मेव पश्यति, नात्मानम् । ननु रूपमप्यात्मेतिचेत् । तत्रापरयन् 
वैतद् दष्टव्यतेन न पश्यति । न हि दरु खरूपं दश्यङ्गनिम ज्ञातं 
भवयतदरूपलाव् । एवं दरषटृदर्यन्यवहारे अङ्गानवस्थायां विरेष- 
तस्तज्ङ्ञानमहाक्यमुक्ता प्तानोत्तरं क्म॑कतैभाव एव नास्तीयाह । 
यत्र वा अन्यदिव स्यादियादिना। इदमेव हि ्वानममतत्वमिति। 

सफाशादन्यद् ब्रह्मक्षत्त्रादि वेदेति । त्रल् सावंविभक्तिकः । तथा- 
चायमातमामिन्नस्वेन मां पदयतीलयपराधात् तमात्म्षानरदितं कुयौ- 
दित्यथेः । # सवत्वमादेति # । इदं स्वँ यादव्यन्तमनूधभागः । 
अयमात्मेति विधेथभागः । तथाचात्मनः सवैत्वादात्मक्ाने सर्व- 
जञानमुपपन्नमिति भावेनात्मनः सवेरूपत्वमहिलयथेः । # तव न्विति # 
एवं प्रतिक्षोपपादनमुखेन तन्माहात्म्यश्चा वणानन्तरं कथमस्मिन् 
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सङ्काते भत्मक्षानं भवतीलाकाङ्खायां वुन्वुभ्यादिद्टान्तत्रयमाह । 
यथा वुन्वुमेहन्यमानस्य न बाद्याञ्छन्दाञ्छकनुयात् तदृग्रहणाय 
वुन्दुमेस्त प्रहणन वुन्वुभ्याधातस्य घा शब्दो गृहीत शत्यादि । अ- 
धस्तु-यथा वुन्वुमेरैन्यमानस्य सकाशाद् बाह्यान् अतिरिक्ताञ्छ- 
दान् महाकोलाहरे ब्रहणाय श्रहीतुं न शकमुयान्न समर्थः पुरूषो 

भवेत् । किन्तु हन्यमानस्य वुन्वुमेरेव शबो गशृष्टीतो भवति । तत्र 

करणं वुन्वुभेदशनम् । वुन्वुभ्याघातस्य वा ददनम् । तदेतदुक्तं, 
बुन्वुभेस्तु ब्रहणन वुन्धुभ्याघातस्य वेति । तथाच महाकाोंलादला- 

मिभावके कस्मिशथिच्छटे श्रुते, कस्यायमिति जिज्ञासायां योग्यतया 

स्जातीयश्ाब्दान्तरेण वा कारणमनुमिनोति । पएवमनुमानव्रारय 
चित्ते तत्र निविष्टे ततः प्रयत्नेनान्यथा घा तस्य वुन्दुभेः साक्षात्कारो 
भवतीति दान्तः । तथाश्रात्मवुमुत्सायाम आत्मनो बोधकानि यानि 
चे्टादिरूपाणि तत्कायोणि तेषां विचारेण चित्तऽ्नुमानद्धारा आच्मा- 
जुसन्धाने तस्यात्मनोऽप्यस्मिन् सद्धाते श्रवणादिभिः साक्षात्कारो 

भवतीति । अत्र प्रथमो दुन्मुभिरश्टन्तः परम्परया क्षानजनने । श- 
रीरसमवेतचष्टया निमित्तभूतस्यात्मनो ज्ञानात् । दितीयस्तु बाद्याद् 
भेदेन क्षानजनने । तत्र बाह्यशब्दा रागादिभेदक्ञापकास्ते शब्दप्रयो- 
जक नेतरभेदेन प्रलयाययन्तीति तांस्तद्प्रहणाय न राक्नुयात् । वी- 

णाया वीणावादस्य वा ग्रहणन तु भयमीहरः शाब्दो न कवलमङ्कु- 

रीसंसमैप्रयुक्तः, किन्तु मनोव्यापारविदोषप्रयुक्त इति श्ञायते । अतः 
स शब्दस्तत्कारणस्य बाह्याद् भेदेन श्ापफतया गृष्टीतो भवति । 
तृतीयस्त्वभ्यन्तरान्मनसोऽपि मेदक्षानजनने । तश्र बाह्याः शब्दा 

मन्द्रतारादयत्ते प्राणस्य न मनोभेदकशापकाः । शङ्क्य शङ्कध्पस्य वा. 
ग्रहणेन तु शब्दस्तत्कारणस्यान्तःकरण द् भदेन क्षापकतया गृहीतौ 

भवति । मुख्यप्राणस्यायं राब्द इति । पवं सङ्काताद् भिक्नतया सङ्का 
तेऽन्तरार्मक्ञाने उपायो मननारमक उक्तः । तत्र कायलिङ्कमनुमान- 
मात्मनि चिन्तं निवेशयतीति सिद्धम् । तकान्मक्ायंविवश्चयैव इतः 
पूर्वमात्मज्ञाने सवैश्ञानस्योक्तत्वादात्मा सर्व्वे क्तव्यः । तश्र क- 
यमात्मनः सभत्वमिल्याकाङ्भायां तत णवोत्पन्नं सवै तत्रैव लीयत 
इति धशादेः पूव पञ्चाश्च भृदिव सवेस्यात्मेति बोधनाय, स यथा 
अद्विधाभ्नोरिति स यथा सषोसामपामिति फरण्डकाद्टयेनाह । तेन 
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नेयाधिका्भिमतं निमित्तमाधत्वं निराङृतम । तथापि खितिद्शा- 
यां मेददशेनात पूर्वोक्तं सवैमुपचारमान्रं मस्यत हति तज्निवारणाय 
मध्ये खितिदशायामपि स आत्मेव कवलो, नातिरिक्तं किमप्याघेय- 
त्वेन विदरातीत्यन्तबेहिस्तस्येवानन्तरत्वमवाह्यत्वमेकरूप्यं चाह । स 
यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽवराह्यः ृः्स्नो रसघन एव स्यादेवं वा अरे 
इवे महद्भूतमनन्तमपारं कृत्स्नः परज्ञाघ्रन एवेति । तर्हिं सर्वदा कुतो 
न प्रतीयते इत्यत आद ¦ पतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवायुविन- 
इयतीति । एतानि शरीरात्मकानि महान्ति च भूतानि का्यैत्वाद्स्य 
कापकानीति तेभ्यः समुत्थाय तदद्वारा स्वं ज्ञापयित्वा तानि विन- 
द्यन्ति सन्त्ययमात्माऽप्यनुविनदयत्यद शनं प्राप्नोतीति । तर्हिं समु- 
त्थानानुविनाहाकरियादशेनात् फाटपरिच्छिन्नो मविष्यतत्याशङ्कगयां 
तावन्मात्रतानिराकरणायाह । न परेल संज्ञस्तीति। प्रेय भूतलयोत्रं 
संज्ञा सम्यग् ज्ञापकं नास्ति । कायैमेव तस्य क्चापकं रूपम् । अतस्त- 
स्मिन् लीने कायौतिरिक्तं तस्य रूपं वक्तं न दाक्यत इति न ज्ञायते । 
नतु स एव नाप्तीदयतो न ज्ञायत इति। तथाच तदानीमपि विद्यमान- 
त्वान्न स कालपाणन्छन्न इत्यथैः । एवमुक्त मेत्रेख्या मोदो जातः । 
सा हो वाच मेत्रेयी, अत्रैवमा भगवान् मोहान्तमापापदन्न वा अह- 
मिदं विजानामि न प्रत्य संज्ञास्तीति । मोहान्तं मोहमध्यमापीपदव् 
आपादितवानसि । शेषोऽथैः स्फुटः । एवं मेत्रेष्या उक्ते तत्र विरो- 
षाकाङ्खायामतिरिक्ताकथने वथ्चकत्वमाशङ् तत्परिहारायाह । स 
हो वाचेत्यादि। स होवाच याज्ञवल्क्यः । न वा भरे मोहमहं व्रवी- 
म्यविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छिसिधमौ मात्रासंसगैस्त्वस्य 
भवतीति । अत्र, अविनारीत्यनेन खरूपनित्यत्वस्य, न विद्यते उ- 
च्छित्तिर्येषां ते्नुच्छिन्तयस्तादशा धमौ यस्येत्यनुच्छित्तिधरमेत्यनेन 
स्वरूपधमोणां च निलयत्वस्य बोधनात् फा्यवेलक्षण्यं सिदवत्कार- 
णोक्ता विष्रयसम्बन्धेन संसारमाह । मात्रासंसगस्त्व॑स्य भवतीति। 
तथाच यद्नित्यः स्याद् विषयसम्बन्धन पुनः ससारः कस्य स्यादतः 
सोऽविनादीत्यथः । यदेवं तदि ' तद रोनाथं विशेषोऽपि वक्तव्य १ 
त्याकाद्भायां विरोषतस्त्वकथने हेतुमाह । यद्वैतमिद्यादिना, याव- 
त्समाति । यद्धैतन्न पश्यति पयन् वे तद् द्रष्टव्य न पदयति । न 
हि द्रुदष्टविपरिोपो विद्यते अविनाशित्वात्। न तु द्विषीयमस्ति 
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तनोऽन्यद् विभक्त यत् परयेदिति । तन्न पद्थतीद्यत्राजुस्वारस्य 
परसवणेः। यतश्चक्षू रूपमेव पद्यति, नात्मानमतो यदैतन्न पय~ 
तील्नेनाः्मदूशनामावमनृद्य कायस्य कारणात्मकत्वात् । ननु रु- 
पमप्यात्मेति कथमद् रानमुच्यत इतिचेत् त्राह । पदयन् वै तद् 
दर प्रथ्यं न परयति । रूपलत्मकमारमाने पदयश्नपि द्रव्यत्वेन न पर्य. 
तीति । तथाचेदं तस्य दशनामावस्य खरूपं, न तु सवथा अविष्रय- 
तया तदशनाभावरूपमिव्यथेः । ननु कथमतदुवगम्यत अस्येद्मेव 
स्वङर्प, न सवेथा तद शनामावरपमिल्यतो युक्तिमाह । न हि दषू- 
दर्विपरिलोपो विद्यतरभवनारित्वादित्यादि । दषटेरिति पञ्चमी । घा- 
णाद् रसादित्यादिपञचर्माप्रायपादस्येवाग्रे दृशेनात् । तथाच दषु 
रात्मना रप्रश्चक्चुरन्द्रियाद् पिपरिलोपो विरुदः परिोपः सर्वथा 
अदशनरूपो न विद्यते । कुतः { । अविनाशित्वात् । स्वरूपतः स्व- 
रूपधमेतश्च नित्यत्वात् । तहिं पदयच्वमेव, नापद्यच्चं तभाह । न 
स्विल्यादिः । यद् द्वितीयं पदयद् यद् दशेनकरणमिन्द्ियं तकु तत 
आत्मनोऽन्यदू विभक्तं नास्ति । भेदे विभागे च सति द्रष्ररद्यभा- 
घः। स तु कायियो रूपचक्चुषोरेवानो रूपदशनम् । न तु कार्यस्य 
रूपस्य चश्चुष्रश्च कारणादात्मनो मेदो विभागो वा । अतस्तदभावा- 
श्श्ुः स्वकारणमात्मानं न पदयनीलयपदयत्वम् । न हि द्रुः स्वरूपं 
दृदयज्ञानेन क्ञातं भवति । अतद्रूपत्वात् । पएवमग्रेभपि धोध्यम । एवं 
द्रष्रदश्यव्यवहारे अक्षानावस्थायां विशेषतस्तञ्ज्ानमराक्षयमुक्ता क्ञान- 
धुशायां विशेषतो वक्तं शक्ष्यो भविष्यतील्याकाट्भायां क्षानो्तरं 
कमकतैमाव एव नास्तीत्याह । यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्रान्यो. 
ऽन्यत् पद्येदित्यादि । यत्र त्वस्य सवैमात्मेवाभूत् तत् केन कं प- 
द्येदित्यादि । तथाचावस्थाद्वयेऽप्यशकषयवचनत्वाद् विषतो व 
क्तु शक्य शत्यथैः । तदेतश्निगमयति । यनेदं सै विजानाति तं 
केन विज्ञानीयद्, विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति । प्वमुषद्र- 
श्योक्तमुपसेहरति । उक्ताजुशासनासि मेत्रव्यतायदरे | खल्वसमृतस्- 
मिति। इदमव हि ज्ञानं सवेनिमित्ता गदानमूनमावनादयकमव तरव. 
मित्याक्नारकक्ञानोसरं यस्मि्निर्विषयमात्मरूपं क्ञाने तद वाभमृतत्व- 
मिल्यथेः । 

एवं विषयषाक्यं व्याख्याय पूवपक्षी खाभिप्रायमाह # 
88 
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तत्रादिमध्यवेसनेषु जीवप्रकरणमिसेव भरतिभाति । तस्य 
ब्रह्मता जगक्रतैलपित्यु-कर्षः । न तु तस्मादन्यद् ब्रह्मलेन वकत 
यु क्तम् । अथेविरोधाच्च । तस्माद् वेदे सृष्टिवाक्यानामितन्न्यायिना- 
स्याथलान्न ब्रह्मनगत्कारणमिति परकृनिवं।द एव युक्त श्वं प्रप्त 
उच्यते । वाक्यान्वयात् । दं वाक्य भगवसवान्वेति, नात्र 

जीवपराधान्यगन्धोऽपि मर्व भगवेदन्वयेनेव जीवस्यापि मियत्म् । 
तस्यव सुवरूपलात् । मर्बोपनिपदनुरोधनेवास्याप्य्थस्य वक्तुमु 
चिनतात् । तमेव विदित्वा! अनिमृल्युपेति, आनन्दाद्धभेव खल्वि- 

| रे 

तश्रादीत्यादि #। नन्वयमात्मा ब्रह्मेति श्रुत्यन्तरे पनस्य ब्रह्मत्वं विहितं, 
न तु ब्रह्मण णतदात्मत्वमनाऽस्मादात्मनो ब्रह्मणो ऽतिरिक्तत्वाद्त्र च 
जगत्कतैन्वजगदास्मक्रत्वादिरूपवरह्मलिङ्खादस्य ब्रह्मप्रकरणत्वमेवा- 
स्त्वितिचेत् नच्राह # तस्य ब्रह्मेत्यादि # । तथाचाभ्यर्हितत्वात् त- 
स्मिन्नेतद् ् यमुत्कपषरोयोच्यते । ननु किमत्र भानमितिचेत् । अन्यथा- 
$नुपपत्तमिव जानीहि । पतावद्रे खल्वमूतत्वमित्यनेनाऽभ्रनत्वस्या- 
रव नियमितत्वान्न तु तस्मादन्यद् ब्रह्मत्वेन वक्तु युक्तम् । अथैषि- 
रोधाश्च । ब्रह्म विकारं कथं कायेरूपेण विक्रुयोदित्यथैविरोधा- 
दिलयथः। सिद्धमाह # तस्मादिलयादि # । अर्थविरोधेन ब्रह्मणः 
कारणताया बाधितत्वादात्मातिरिक्तवब्रह्मामावाश्च वेधे णिवाक्ष्या- 
नामेतन्न्यायेन जी वस्तुलयथेत्वान्नातिरिक्तं ब्रह्म जगनकारणमिति जी- 
घािष्ठिता प्ररृतिरेव कारणम् । तेन प्रङृतिकारणवाद् एव युक्तं 
दति प्राते इत्यभेः। = 

सूरं पटित्वा सिद्धान्तं व्याकुवेते # इदमिव्यादि # । अश्रापि 

कारणत्वेनल्यनुवतेने । कारणव्येन ब्रह्मेवाश्रावगतव्यं, न जीवः । 
कुतः ? । वाक्यान्वयात् । वाक्य अन्वयो वाक्यान्वयस्तस्मात् । 
मवैसिमिन् वेदरूपे महावाक्ये ब्रह्मण एव कारणत्वेनानुगमद शेना. 
दिदमपि वाक्यं भगवल्येवान्वेति । नात्र जीषप्राधान्यगन्धोऽपि, येन 
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मानि मृतानि जायन्ते, सर्वं ए्रात्मानो व्युच्रन्ति, एष शचव्ानन्द- 
यातीयादिश्रुतिसहसेर्मिःसन्दिभ्र््रह्मणः खरूपं कायमशाश्च भर 
तिपादिता इतीदमपि बत्य तस्परमेमोचितप । पर्वव्यव्हारस्य 
तन्मूखकयेन पूर्वुक्तवति । दिषयस्परो विह्ञतिखमपि तस्यैव । 

प्रृतिवाद् आशङ्ोत । नचोपरकमे, न वा अर इत्यादिना निरूपधि- 
प्रियत्वेन जीवात्मन एय प्रकृतत्वात् कथं न तस्व प्राधान्यमिति श्- 
डम् । आत्मनः प्रकृतत्वेऽपि प्रियस्वनेव प्रङृनतया स्वेन रूपेणाप्र- 
कृतत्वात् प्रङूततावच्छेदकविचारे सवेत मगवदृन्वयेन जीवेभ्पे 
तस्य सस्वात् तदन्वयनैव जीवस्यापि प्रियत्वम् । प्रियत्वस्य सुखध- 
त्वाद्, यो वै भूमा सत् सुस्व नास्पे सुखमम्तीति श्रुत्या ब्रह्मण पव 
सुखरूपत्वादत्र प्रतीयमानस्यापि प्राधान्यस्य ब्रह्मण्येव पयवस्दानावु- 
पक्रमायपेक्षया उपपत्तर्बालषएठत्वात् । किञ्चदरमवान्तरवाक्यं म्ठा- 
वाक्याद् दुवंलम् । तच्छपत्वात् । महावाक्यं तूपानिषरत् । तनोऽपि 
महावाक्यं वदः । स तु सर्वाऽपि भगवत्पर णव। सर्वं वेदा इति 
शुनः । वदेश्च सर्वरित्यादिस्मृनेश्च । उपनियद्विनारर्पप, तं त्वौ- 
पनिधदमिति, आस्मेवेदमगम्र आसीदिव्यादिवाक्यदे दानात् तस्या अपि 
तत्परत्वमेव । एवमन्यत्रापि । अनः सर्वोपनिषदनुराघतेवास्याध्य्थ- 
स्य वक्तुमुचितत्वात् तासु च, तमेव विदित्वा अनिमत्युमनीत्यव- 
धारणद होनादज्ञापि धवणादिविधीनां ब्रह्मविपयत्वमव मन्तव्यम् । 
तथा अत्रोक्तं यथद्रिधाप्नरित्यादिदष्ान्नमिद्धं कारणत्वं समुद्रा 
दिदृष्टान्नसिद्धं प्रल्याधारलत्वं च तदव सद्ुच्छरेन यदा प्रियं ब्रह्मे, 
वाश्राद्वियेत । आनन्दाद्ख्वति सावधारणश्रुत्या तत्रैव तन्नियमना- 
त् । नच जीव एव प्रह्मति युक्तम । सव एवात्मनो व्युश्चरन्नीति 
श्लिवितेधात् । अभमृतत्वरूपं कल्टमपि तन पच । एय हावानन्द्या 

ती "क्ावधारणश्चुतेः। अन उदाहतज्ञानीयेः श्रुतिमरस्येम्नथा प्रति- 
ष्थदं सदेदमपि वाक्ये ब्रह्मपरमवोचितमित्यथः । ननु सत्यमेवं 
ह -यत मान्रासंसगस्त्वस्य मवनीति कथयसे मगस्त्वस्य भवतीति 
< वस्यारूपेण लिद्धेनात्र जीव पव वक्तव्यः । अन्यथा तदिये- 
घस्य वु वरत्वादिखत आहुः । # सर्वद्यादि् # । * पूरबैमिति #! 
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एं सति सर्वमेव सङ्गतं भवेत् । अतो बाक्यान्वयाम्न जीव- 
परत येन परकृतिवादः स्यादिति ॥ १९ ॥ 

प्रतिन्ञासिदेरिङ्मारमरथ्यः ॥ २० ॥ 

जीव॑मुख्यप्राणलिङ्कसूरे । तथाच जीवस्य ब्रह्माधितत्वाज्ञीवधर्मा ध्र 
हयण्युदयन्त इति विषयस्पराऽप्युपपद्यते । न त्वेतावतात्र जीववा- 
कयत्वम् । विज्ञानृत्वे तु ब्रह्मघमे पव । नान्योस्ति द्रणत्यादिश्रुतेः । 
स च धमस्तदंरत्वाज्ीवेऽपि भासत इति न तेनापि जीववाक्य- 
त्वशद्कून । ननु यथाब्ग ख्याधिकरणदष्टान्तनिरूपणोत्तरं, स यथा 
सेन्थवध्न इत्यादि धाव्यते, तथा पूवस्मिन् मेत्रेयीग्राह्यणे सबौसा- 
मपामित्यायुत्तरं, स यथा तेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विखीयेत नाद स्याद्रहणायेव स्याद् यनो यतस्त्वाददीत लवणमेवेतिं 
श्राव्यते । खिल्यश्च शाकल इति ब्रह्मांशास्तन्र प्रतीयत इतीहापि जीव 
पवास्त्वातिचेत् वच्राहुः । # एवं सतीत्यादि # । सर्वस्यापि व्य- 

वहारस्य ब्रह्ममूलकत्वे सिद्धे सति यदृत्रोक्तं, यशर वा अन्यदिव 
स्याद्रित्यादिना कमकतैभावरादिलयं, तदपि, यद्धेतन्न पदयतील्या- 
दिना जीवस्य स्वरूपतो धमरतश्च नित्यत्वं प्रतिपाद्य विभक्तत्वनिषे- 
धेनाविमागानुसन्धानद् शायां द्वितीयस्य विभक्तत्वेन दशनं निषिद्ध 
सर्वस्याःममावं च बोधयित्वोक्तम् । अतस्तदपि सर्वस्य जीवज्डरु- 
प्य घस्तुतो ब्रह्मन्वादेव सङ्कतं मवेत् । यच्च तत्रोक्तं खिल्यत्वं 
जीवस्य संज्ञाभावादिकं च तदपि सङ्कतं भवेत् । तत्रापि परियत्व- 
रूपस्य प्रकृततावच्छेदकस्य महावाक्योषत्वादीनाओ्च तुल्यत्वात् 
तस्यापि ब्रह्मण्येव तात्पयोदविरुदधं भवेत् । तत्र यदू, यद्वितक्न ५ 
तीदययादिवाक्यरहियं पाठमेदादिकं च तदपि मेत्रेभ्या अयिक्षा 
परीक्षाथैम् । अत एव तत्र, उक्ताजुशासनासीति नोक्तम् रि 
पदेशस्य चिकीपितत्वात् सन्न्यस्तमपि न शह तवुभयमुक्तग 
मदेऽपि तात्पर्थकयादे काथ्येम् । पतस्य तद्थनिश्चायकत्वावरते । 
प्रादल्यम । तदेतद् हृदि कृत्वा सिद्धमाहुः। # भत इत्यादिशीना 

प्रतिक्ञासिद्धसिङ्गमादमरथ्यः ॥ सूत्राण्यवतारयन्डि #. 
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नियतधर्म्ादिनामपि पतेन प्रकृते सिद्धान्तं वक्तुं पक्षा- 
न्तराण्याह । ततर व्रह्मवादे कदे शिवादाः सन्ति । तत्र जीवो नाम 
खस्य भोगनिप्पत््र्थं खां शो भगवता कृतो विस्फुलिङ्गवदिया- 
दमरथ्यो मन्यते । अनादिमिद्ध एव जीवश्चेतन्यमातं शरीरादिस- 
डति परविष्टं इति चिति तन्मात्रेण प्रवेशे च मोक्ष इति च ओदु- 
लोमिराचा्य॑ः । काशक्ररस्नस्तु आसक्त्या विपयभोक्तृरूपं भगवत 

एव जीव इति तेऽपि खमनानुमारेणात्र परिहरान्त । ततर पुत्रा- 

दिमियसहव्रचनाजीवप्रकरणमेवेतदियाशद्ध जी वापक्रपस्यान्यत् 
प्रयोजनमियाह । प्रतिज्ञासिद्धरिति षष्ठी । वस्या लिङ्मंशला- 
ज्नीवस्य तदमेदेनोपक्रमः प्रतिङ्गासिद्धलिद्धं भवति । एकविज्ञानेन 
सर्व॑तरिज्ञानं प्रतिज्ञा । 

तस्येवाग्रे व्युत्पाद्यमानल्रात तस्या एतत साधकम् । यथा 
जीयो भगवानेवं जड इति | एवमातमरथ्यो भन्यने । श्रोतव्या- 
दिविषयस्तु भगवानेव । तस्माननियतधमेजीवव्रादे ऽपि न जीबोप- 
क्रमो दोषः ॥ २० ॥ 

नियनेत्यादि #। अतोक्त प्रियत्वं जीवघम पवेति वादिनां मनेन मभ्रेयी- 
ब्राह्मणे प्रकृतिवादनिरासरूपं सिद्धान्ते वक्तु मम्मत्यथ पक्षान्तरा- 
ण्याहेत्यथः। # पुत्रादिप्रियसहवचनादरित्यादि # पुत्राद्िरूपाण्ये 
लौकिकाः प्रियास्नेः सहवचनादत्रात्मनोऽपि ल्टोकिक्रमव प्रियत्वं 

त् । नर्थत इति जीव पवान्नात्मनेपदेन पराम्हयते । अतौ जीवपकरण- 
शबिद्मित्याशङ्खाल्यथः । # तदभेदेनेति # ब्रह्मामदे न । + पकविज्ञा- 
तीनि सर्वविक्ञानमिति # । मेत्रय्यात्मनि वा अर दृण श्चन मन विज्ञात 
पदं सवं विदितमिति घाकयोक्तं ततं । परतिज्ञामिद्ररदं कथं चङ्ग 
ठे^-प्यत आहुः # तस्थैवेन्यादि # । # तस्येवेनि # सैत्वस्थैव ! 
ग तस्या पतत्साधक्रमिनि # 1 उपक्रमे जीवान्मक्रथने प्रतिज्ञायाः 

साधकम् । अन्यथा पतदृष्युत्पादनक्रोौ जवस्य(कथनाज्ीवन्ञाना- 
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उत्करमिष्यत एवम्भावादियोडुलोमिः ॥ २१ ॥ 
लिङ्धमिखनुवतेते । यदत्र जीवोपक्रमेण भगवतः श्रवणादि. 

कमुक्तं, तत् ससारभावादु्रमिष्यतो जीवस्य विद्धम् । मुक्तौ 
जीवो भगवानेव मवरिष्यतीति ज्ञापक्रम् । अन्यथा सैव कथममृता 
भवेत । इतिशन्दो हैनो । सिया विश्वासार्थं गौणमियवेराग्यार्थं 
च जीवोपक्रमः कतव्य एवेति ओडइलोमिराचार्यो मन्यते । तस्माद् 
भिन्जीवपषेऽपि नात्र दूषणम् ॥ २१ ॥ 

अवस्थितेरिति काशकृत्स्रः ॥ २२ ॥ 

भावे प्रतिज्ञा बाधिता स्यात् । कते तुपक्रम उद्ेखे सोऽपि ब्रहमक्ष- 
त््रा्यभिमानितया तत्र निविशेद्तस्तथेव्यथैः । तथा सत्यस्मिन् मते 
प्रतिक्ैवास्य ब्रह्मणः प्रकरणत्वनियामिकेति ज्ञेयम् । एवमेवाग्रे मत- 
येऽपि ॥ २०॥ 

उत्क्रमिष्यत पवम्भावादिल्यौडुलोमिः ॥ एवम्भावादित्यस्य 
विवरणं, # संसारभावादिति # । पएवं कथनस्य मुक्तिप्राप्िलिङत्वे 
कि गमकमिल्यत आहुः । # अन्यथेत्यादि # चिद्रपे ब्रह्मणि जीवस्य 
प्रवेशो हि तन्मते मोक्षः । ब्रह्म तु चिद्ूषं व्यापकमितीदानीमपि जी- 
वस्तत्र प्रविष्टो स्त्येव । परं सङ्धातान्तरायेण । यथा कुसूलथं वस्तु 
गृहे । तद् यदा ततो बहिः प्रक्षिप्यते तदा गृहस्य भवति । तथा जी. 
वोऽपि सङ्गाताद् बहिभूय यदा साक्षाच्चित्संबद्धः स्यात् तदा मु- 
ख्येतेति सङ्काताद् भिन्नत्वयोधनाथमेव जीवोपक्रमः । सा हि मोक्षे- 
च्चुर्विां पृच्छति । तद् यादि तस्ये मोक्षयोग्यं जीवस्वरूपं न ज्ञापयेत् 
सेव कथममृता भषेत् । अतो, येनाहे नामृता स्यामिद्यादिकं तद्ा- 
कयमेवेवं फथनस्य मुक्तिलिङ्त्वे गमकमित्यर्थः । तदेतदाहुः । # 
इतिशब्द श्त्यादिना # । # दूषणमिति # प्ररुतिवादापत्तिरूपं 
दूषणम् ॥ २९१ ॥ 

अवस्थितेरिति काशाङृत्स्नः ॥ जीवस्य ब्रह्मावस्थाविशोषत्वबो- 
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लिङ्गमिसेव । भगवत एवावयस्था जीव इति । अतः ससार- 
दैश्ञायामपि जीवो ब्रह्मेति नातोक्रमणमुपचारो वा । अन्यथा 
कथमात्मनस्तु कमाय स्वं पियं भवतीति । न न्यस्य सर्वे भियं 
भवति । मोक्षस्तु ज्ञानमेव । उत्तरत्र कर्तव्याभावात । अवस्थया 
व्यवमायात् सिद्धान्ताद्विशेषः । इतिशब्देनेतावदरे खस्वगरतत्व- 
मिन्युपमहारो हतुरस्य पक्षस्येति काशङ्कत्स्नो मन्यते । तस्मा- 

ज्ञीवोपक्रमा, भगवन् एवावस्याविङषो जीव इयस्य लिङ्गम् । 
तस्मान्त्रेयीव्राह्मणेनापि जीवद्वारा भ्कृतिकारणवादासिद्धिरिति 
सिद्धम् ॥ २२ ॥ 

परकूतिश्च प्रतिज्ञाृष्टान्तानुपरोधात् ॥ २३ ॥ 

एवं परकृतिकारणवादनिराकरणेन ब्रह्मण एव कारणत्वे 
सिद्धेऽप्यद्धं नरतीयतयो भयस्थापनपक्षं परिहतमधिकरणमाभते । 

धनाथ जीवोपक्रम इत्यत्र कि गमकमिन्यपेक्षायामाहुः । # अन्यथे- 
त्यादि # यदि हि जीवस्य ब्रह्मावस्थाविशोषत्वमन्र बोधनीयं न स्यात् 
तदा, आत्मनस्तु कामाय सवै प्रियं भवतीति सवैभोक्तुत्वमः।त्मनो 
न वदत् । ब्रह्मातिरिकतस्य सवेभोक्तृत्वराभावेन सवस्मिन् प्रियत्धा- 
भावात । अतः सवेभोक्तर्थकस्मिश्नात्मनि वक्तव्ये प्रतिनियततसष८ 
दविषयमभोक्तारं तदवस्थाविरषमुपक्रमे वदति । तथाच स्वप्रियत्व- 
वाक्यमेव तद्गमकमिव्यभथैः । यनाह नासनास्यामितनि मोक्षाय घ्र 
आत् तत्रानुत्तरे तदपूर्विरित्याशङ्ूनयां तन्मनेन स्माधिमाहुः । # 
मोक्ष इत्यादि # । # सिद्धान्ताद् विष इति # सिद्धान्ते स्व्- 
त्वन व्यवसाय इति तथा । # अस्य प॑क्षस्यति # ज्ञानमव मोक्ष श्ति 
पक्षस्य । रोषरमतिरोहिताथम ॥ २२॥७॥ 

प्ररतिश्च प्रतिक्षारष्टान्तानुपरोधात् ॥ अधिकरणप्रयोजनमा- 
हः । # एवं प्रकृतीत्यादि # । आनुमानिकाधिकरणमारभ्य वाश््या- 
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स्वयाधिकरणान्तम्रन्धे आयेखिमिः साख्यमतस्याशब्दत्वसाधनात् 
प्रकृतिकारणवाद निराकरणेन, यथाव्यपदिष्टा्यधिकरणत्रये श्रुति. 
विगप्रतिषेधपरिहाराद्, वक्रयान्वयाधकग्णे जीवब्रह्मवादनिराकरः 
णात् पुरुपच्छायायुक्तप्ररृतिकारणवादनिराकरणेन ब्रह्मण पव ज- 
गत्कारणत्व सिद्धेऽपि ब्रह्मणो निर्विकारत्वात् कायै बिगुणात्कत्वा- 
दिद्शनाश्च ब्रह्मणो निमित्तत्व, स्मृतिसिद्धस्य प्रधानस्य समवा- 
यित्वमित्युपेयम् । यदि च श्रौत एवाग्रहस्तदाऽपि श्वेताश्वतरादाव- 
जावाक्यस्थस्याज्ञापदस्य छागीशरीराभिधायकत्वाच्छागीक्रीरी यथां 
तदाधष्ठातृशारीरात्मह्क्तिबिधया नानाप्रजाजनकं, तथा सांख्याक्तै 
प्रधानमपीश्वरोपाधिभूतं सन्नानाविधप्रजाजनकमियेतम्थै रुपका- 
तिशयाक्तचा बाधयितं शक्रोति। यदि चदं नोपेयते तवापि, यस्त- 
न्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावते देव एकः समाव्रणोति 
सनो दधातु ब्रह्माऽव्ययमिति तभ्रलयवाकयान्तरे तन्तुनाभशरीरस्य 
हएठान्तितत्वेन तन्तूनां प्रधानजत्वकथनेन च दश्वरशरीरात्मकप्रधा- 

नांरोः शरीरेजजीवानाद्रणोतीति सिद्धति । अत पव, का्योपाथिरयं 
जीवः फारणोपा्पिीभ्वर इत्यपि कनि दुच्यते तन शुद्ध सत्वातमिका 
हेश्वरोपाधिः । रजस्तमोमिश्रमरिनसच्वात्मिका जीवोपाधिरित्युपा- 
धिविभागोऽपि युज्यत । अत दश्वराऽधिष्ठिता तच्छरीरभूता प्र- 
तिरपि कारणम् । नच सा प्रथमकायरूपेति युक्तम् । चूलिकोपनि- 
षदि, 'विकारजननीं मायामष्टरूपामजां भुवाम् । ध्यायतेऽध्यासितां 
तेन तन्यते प्रेयते पुनः । सूयते पुरष्राथौश्च तेनेवाधिष्ठिता जगत् । 
गौरनाद्यन्तवती जनित्री भूतभाविनीतिश्रावणेन तद्विरोधात् । नच 
भाया काचिदतिरिक्तवेति वाच्यम् । विक्ारजननीमित्यनेन षोड- 
शाविकारजनकत्वस्य, अष्टरूपामिव्यनेन प्रकृतिप्ररुतिविरूतिमेदना- 
रूपत्वस्य प्रकृतिधमस्य तस्यां श्रावणेन, इवतादवतरे मायां तु प्रङ- 
ति विद्यादिति श्रावणेन, गीतायामपि, दैवी यषां गुणमयी मम 
मयति, ससं रजस्तम हति गुणाः प्रकृतिसम्भवा इति स्मरणेन च 
मायाश्दस्य पयांयतायामेव पयवसानात् । श्वतार्वतरे, कालः 
स्वभावो नियतियंहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यमिति स- 
वनि वादानपास्य, ते ध्यानयोगानुगता अपदयन् देवात्मशक्तिं ख- 

गुणेर्मिगूढामिति परमेश्वरराक्तः स्वगुणनिगूदत्वश्रावणान्मेत्रायणी- 
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नतु ब्रह्मकरारणतां न निराकरर्मः श्रुतिसिद्धलात् । किन्तु 
समवायिक्रारणं प्रङृतिरेव । कार्थकारणयोखेलक्षण्यातर् । समवा- 
यिकारणानुरोधि हि कार्थम् । अन्यत् सर्व भगवानस्तु । अपे- 
ष्यते च समवायिनिमित्तयोभदः । कर्मण्यपि श्रतिस्पृतिममतायो 
धर्मे । एवं व्रह्मवादेऽपि स्प्रलुक्ता भकृतिः समवायि कारणम् । 

योपनिषदि च, नमो चा शदमग्र आमीदेकं तत्परे स्यात् तत्पग्णेरिनं 
विषमत्वं प्रयाव्यतद्रपं व रजस्तद्रजः खल्वीरिते विधमन्वं प्रयाये- 
तदवे स्वस्य रूपगिति श्रावणाद् गणा अपि सच्यादय पव प्रा्याः । 
अनः पूर्वाक्तन्या्ेः मिद्धऽपि ब्रह्मणः कारणत्वे शरीगार्यशक्तिरूपां 
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तां चिना कारणतानिवाहाभावादद्धजरतीयतया मायायाः समवा- 
यिच्वं, व्रह्मणा नि्मित्तन्वमित्युभयकारणन्वम्थापनपक्षपग्हिारः प्रया- 
जनमियभः । पवं मति श्रन्गरक्तत्वाविशपात् समवायिकारणं, प्रक 
तिर्मिमित्तकारणं चदय ? उत सचविधं कारणं ब्रह्मेति संशायः। सच 
प्रयोजनक्रथनादथदेव लभ्यत इत्यनो नोक्तः । पूवैपक्षमाहुः । # 
नन्वित्यादि # । कायैकारणयोरवेलक्षण्यं दयुतन्पादयनि । # समवा- 
यीत्यादि # । तथाच कार्यपषु कचिद् रजसः, काचित् नममः, कचित् 
षयाणामपि गुणानां प्रकादाप्रदृ्तिनियमादिभिरनुबरत्तिदरोनाद्धय- 
व्वतुच्छल्वाददे शेनाच कायमानं प्रृवयनुरोधीत्यतः प्रकृनिंरव सम- 
चायिक्रारणमिवयथः । ननु सत्तायाः सवे जानुव्र्तिद दानाद् ब्रह्मणो- 
ऽपि समवायित्वमस्तु, कि वाधकममित्यत आह । # अपश्यत चव्य 
दि #। यदि हि भगवतः समवायित्वं स्यात् तद्गुणा अपहनपाप्म- 
स्वादयः स्वरूपधमोः सञ्चिदानन्दाश्चानुवर्नरम् । नचात्र भगवत्स- 
त्तानुवतते । प्रतीयमानायाम्तस्या भावधिक्रारन्वन ब्रह्मधरम॑नवाभावा- 
त॒ । कि! यदि भगवानेव समवायी निमित्त च स्यात् मच काथ 
सवदा स्यात् । अपक्षिनस्य सामप्रीमात्रस्य भमगवटरपनया सस्वात् । 
नचेयं लौकिकी युक्तिभैवेदि कराद्रणीयेनि वाच्यम् । यनः कमेका- 
ण्डेरशप श्रुतिस्मरतिसमवायो ध्मा $ङ्गाक्रियत । अभस्मदादिरृते् 
निमित्तत्वम् । पवं ब्रह्मचदेऽपि स्मृन्युक्ता प्रतिः समवायिकारणं, 

६७ 
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अह्यनिमित्तकारणपित्येवं परापरे उच्यते । प्रकृतिश्च । निमित्तकारणं 
समवायिकारणं च ब्रहम । भकृतिपद्भयोगाव स्पतिसिद्धवतीय- 
सर्ेधमापदेशः । चकाराद्, यतरयादिसर्वसग्रहः । कुत पतत् !। 
भतिन्गादष्टन्ताऽनुपरोधाव । परतिज्ञा, अपि वा तमादेदमपाक्षो 
येनाश्रुतं श्रुते भव्रसमतं मतं भवयबिङ्गातं विह्ठातं भवतीति । 
इषटन्तो, यथकेन मृतििण्डेन सर्व एृष्मयं विङ्गातं स्यादियादि । 
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ब्रह्म निमित्तकारणमिदयवाङ्गीकार्यम । नचैवं तस्याः श्रौतत्वहानिः। 
यथा हि ब्रह्मणो $नुमानगम्यत्वेऽपि मुख्यतया उपनिषद एव गमय- 
भ्तील्यापनिषदत्वमेवं प्रकृति मुख्यतया स्मृतिरनुमानं च गमयतीति 
तस्या आनुमानिकत्वे स्मातत्वं चामिरम्यत इति तावन्मात्रेण तद्धा- 
गेरमावादव्यव राप्तं इयथः 1 अत्र सद्धान्तं वक्तु सूत्रं व्याकुवेन्ति। 
# प्रृतिश्चेत्यादि # । देक्षतिना इृश्चत्यादिभिवौ करतैत्येन व्रह्म सि- 
मेवेति न तत्रेदानीं शद । अतः परं रोकन्यायेन कलुंरुपादानोप- 
करणसापेक्षत्यादिह तदाकाद्घायां पृवेपक्षिणा प्रृतिरुपसाप्यते। 
सा निमित्तकारणभूता समवायिकारणभूता च प्रङृतिरत्र ब्रह्मेव । म 
तु ततोऽतिरिक्ता । प्रकृतिश्रब्दश्च खरूपे रूढो, मृत्प्रहृतिधटः कापौ- 
समग्ररृतिः पर इत्यादिप्रयोगद रोनात् समवायिकारणमभिघतते, प्र- 
ष्टा कृतियंनेति योगमहिम्ना च निमित्तम् । अतः प्रङृतिपदप्रयोगात् 
स्यतिसिद्धा ये ततीयकारणासमका असमवायिनः सर्व धमौः सं- 
यागादयस्तेषामपदेराः कथनम् । चकारात् पुराणोक्तानां, "यत्र येन 
यतो यस्य यस्म यद् यद् यथा यद् । स्यादिदं भगवान् साक्षात् भ- 
धानपुरुषश्वर इत्याधारादीनां सर्वेषां सङः । तथाच जगतः सवैविधं 
कारणे भगवानेवेल्यथः । हेतुं व्याकुवन्ति # प्रतिक्ेलयादि # । अपि 
वत्युतशब्दस्याथः पाठान्तरं वा । प्रतिक्ा तु नियमः। संविदागुः प्रति- 
जञानं नियमाश्रवसंश्चवा इति कोरात् । स ॒चत्रीक्रि्ञानेन सर्ववि- 
क्षानं भवतीद्याकारका निश्चय इति तदृबाधकं वाक्यमिह वाच्यर्वा- 
चकयोरभेद विवक्षया प्रतिङ्ञापदेनोच्यतं । पव ण्टन्तवाक्ष्यमपि 
दषटान्तपदेन । द्टन्तस्तु भोतृबोधसाकयेदेतुवेक्तृभोत्रोः कषप्रतिष- 
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प्रतिक्गाटष्रन्तयोरनुपरोधोऽवाधनं, तस्मात् । समवायिकरणत्नाने 
दि कायन्नानम् । उभयाय णमुपचारणव्यावृत्यथंम् । उपक्रमपि 

हारित । प्रातङ्गापात्रते अश्ण्ारयाप मतन । टरन्तमान्रत 

लनुमानविधया स्यात् तथा सति स्वै्षमानधरमेवद् बह्म स्यान्न 
समवायिकारणम् । उभयोध्रहणे तु मतिङ्ञाया दृष्टम द्रारमिति 
समवायसिद्धिः । 

्िविषयोभ्थैः । तयोर्बाधक्तं चदे वाक्यद्वयं तयोरवाघनदद्धेतोस्तथा । 
तथाच यदि समवायित्वं ब्रह्मणो नाद्रयत कारकफान्तरन्वं च तदिव 
वाक्यद्वयं पीड्यत । अतस्तद् भावादेव तथा्भयुवयमिलयः । तदाहुः। 
# समवायीत्यादि # । नन्वकतरेणापि कायेसिद्धेः किमि्युभयोरु- 
लेख इत्याका्ायामाहुः । # उभयरित्याएक # । यथापक्रमोपसंहा- 
रयारकार्थ्यनंकस्याथस्य सिद्धो न नत्रोपचार इति शडग, तथाच 
प्रतिज्ञादष्टान्तयारकार्थ्यनेल्यन उभयोग्रंहणमिलयथेः । तदेतदुपपाद्- 
यन्ति । # प्रतिज्ञामात्रत्व इत्यादि # । हेतारिति शेषः । तथाः 
दतश्चव् प्रतिक्षामाजमन्रोच्येत तदा अद या यगजप्रत्यासत्तिस्त- 
दृद्धाराऽप्येकविज्ञानेन सयैज्ञानं भवेत् । यथा, चविश्वं परयति दूरत 
बति । अनागतमतीतं च वतैमानमतीन्द्रियम् । विप्रकृष्ं ्यचदितं 
सम्यक् पदयन्ति यागिन' इत्यादिवाक्याक्तम् । तथा सति नतेन 
समवायित्वसिद्धिः । यदि च रष्टान्तमानं हेतुः स्थात् तदा, सर्व॑ 
वाच्यं ज्ञेयत्वात् तदेकद् शावत्, घटो वाय्यो ज्ञयत्वात् पटवद्ि्या- 

दिवत्, सवै सञ्केयत्वादिदयप्यनुमानं संभवतीत्यनुमानविघय! 
स्यात् । तथा सति सवेसमानो यो धमो तयत्वादिरुपस्तद्वद् र्य 
स्यान्न तु समवायिकारणम् । उभयोग्रहण त्वकविन्नानेन सवेविज्ञान- 
प्रतिज्ञाया रणटमव काथकदेकाप्रत्यक्षमेव दारं ममचायित्यगमकम् । 
अथा दयकस्मिन् मृत्पिण्डे मृद्धिकारत्वनिश्चयोत्तरं सवरिमम्नत्सजा- 
तीये तथा श्ञानान्मृत्तिकायां तत्सर्मयाथत्वज्नाने तारयैक्रद दप्रय- 
क्षादेव भवति, नाजुमानात्, तथा प्रङृतेभ्प्यकश्न सन्मयत्वं निशिते 
सर्वपु तत्सजासीयेषु सदधि करारत्वज्ञानात् सति सवेसमयायित्वश्चाने 
तारशप्रलयक्चादेव भवतीत सति समवायित्वसिद्धनं तु स्प्रतिसि- 
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ायाः प्रकृतेरियर्थः। ननु भवत्वेवमेकनिज्ञात् सवविक्षानं, तथापिं 
स। ब्रह्मो पाधिभूतत्वाद् ब्रह्माविनाभूता वा, ब्रह्माविभक्ता वास्तीति 
दरीरद्वारकं ब्रह्मण एव समवायित्वं स्वतश्च कतत्वामियेव युक्तम् । 
पूवोक्तश्रुतिभ्यः। न तु केवलस्येव प्रङतित्वम् । उक्तव्याकोपात् । 
नच सदेव सीम्येदमस्र आसीद् पएकमेवाद्धितीयमिव्यादिश्रतिविरोधः। 
तत्र हि, सदैवेलयवकारेणान्ययोगं व्यवच्छ्याग्र विन्रृणोत्यकमवेति । 

एकशब्दश्च मुख्ये रू7ः । एकं मुख्यान्यकवचा इति । तथाच मुख्यं 
्रह्यवास्मीति सिद्धानि, न तु तेन तदविनाभूनस्याविभक्तस्य वा श- 
रीरस्यासिद्धिरिति तदविरोधात् । नचेकपदस्य मुख्याथत्वम्रव, न 
केवखाथत्यमिल्यत्र कि गमक्रमिति शङ्ाम् । सुवाखोपनिपदि प्रलय- 
प्रकरणे पृथिवीन्यमारभ्याश्चरं तमसि टीयत हइत्यन्तन सवस्य त- 
मसि खयमुक्त्वाभ्म्रे, तमः परे देवे एकीभवति दिव्या रेव एका ना- 
रायण इति तमसो नामरूपविभागानदहंतया ब्रह्माविनाभावेनाधि- 
भक्ततया वाभवस्थितिचोधनसयेव गमकन्वात् । नच, ठङ् श्छ 
पण इति धात्वथौदृक्षरान्तानां तमसा अविभागस्तमसस्तु ब्रह्मणा 
सखसूयेक्यमिति रब्दान्तराद वगम्यत, न स्वायिनामावो विभागो वेति 
वाच्यम् । अन्तर्यामिव्राह्मणे, यस्य तेजः शरीरं यस्य तमः शरीर- 
मिति शरीरस्वन श्रावणात, सुवाटापनिपद्यपि, या सन्युमन्तरस 
अरन् यस्य सुल्युः रारीरामिति मृत्युपदेन सवानथमूखतया तस्येवो- 
ल्रमाच्च तमसः रारीरतयेव सिद्धत्वेन स्वकूपक्यस्य ग्रहीतुमहशक्य- 
स्वात् 1 तस्मात् सागरस्येव प्रकृतित्वं सच्छब्द वाच्यत्वं च,न कवल- 
स्यति चत्ैवम् । अद्धिनीयपदविरोधापत्तः । पक्रमवति कथनात्तरं 
मुख्यान्याथयोवोरणाथमेव तलरयोगात् । अन्यथा तद्वेयभ्यस्य वज्न- 
छुपायिन्वात् । नचाद्धितीयपदेन मुख्यत्वमेव विवियत इति वाच्यम्। 
पकमवेल्यननेव समाभ्यधिकराहिलये सिद्धं व्यास्यानापक्षाया पवा- 
भावात् । तेनाभि द्धावननाप्यसिद्धया सुतरां तदभावञ्च । पते- 
मैव, नान्यत् किञ्चन भिपदिव्यन्तरनिधेधपरत्वमपि दत्तोत्तरम् । 
साक्षी चेता केवलो निगणश्च, यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
मै सन्न चासन् शिच पव कवल इति सवेभूतवति कठि तद्रहिते 
तमोऽवशेषाद्ति च काट ब्रह्मण पच केवलत्वश्रावणन, यदा तम- 

स्वत् खंनकाभूतं तदा कवलो न रारीरीत्यथव्यक्तद्विसस्यापूरक 
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पव निपेधप्यवसानसिद्धेश्च । नच काटोक्तिविरोधः । तस्याः सण 

तरव्यवहार सर्वाधारतया प्रतीयमानकालोपरञ्जनेन पूवेद्तान्तवो- 

घधनाथत्वात् । अन्यथा शिष्यस्य सृण्टक्राटस्थत्वेन कालसत्तामवभा- 

रयत: पूर्वदत्तान्तवोाधनाभावप्रसङ्कात् । नच काटसत्ताबोधक्रत्वे 

कि बाधकमिति शङ्खम् । एतस्य सवनः पूवद्ृत्तान्तचोधकत्वेन तत्र 

च सनोऽन्यस्य व्यवच्छदे कालावच्छदकप्रमाणस्याप व्यवाच्छन्न- 

व्वादत्र काटानुवादमस्य वक्रतुमशक्रयन्वन स्वतन्त्रतया कालसत्ता- 
चाघधन वाक्यमदप्रसकरेव बाधकःचात् । नचात्र काटविशिष्टस- 
त्म लावोधकन्वमिति उद्यम् । गारवप्रसङ्गात् । पमानजतीये बृह- 
द्ारण्यकवाक्ये, सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनाऽपद्यादव्यनुवीक्षाश्राव- 
णम्य बाधापत्तश्च । तस्माच्चिदचिच्छरीरयविशिष्टम्य सस्वाद्युपाधि- 

कस्य वोपादानन्धाङ्ाकार कवलखाद्भितीयश्रुयार्विसधो ववर पव । 
पवञ्च, नमः पर देव पकीभवनीति, तमा वा इदमग्र जआसीदकं तत् 

पर स्याद्वयादावपि य ए्काभावः म परस्वरूपन्वमव, न तु नामरू- 
पविभागानरन्वमात्रमिदयगय मन्तव्यम् । कयस्य सटृव रपत्वन विभा- 
गामावात्मकन्व पकीभावस्य पृथक्ल्वाभावात्मकःन्व पव पयवसा- 
नात् । नच शरीरन्वचोधकथतिविराधः। तस्याः सृष्रकारीनडृत्ता- 

न्तपरत्वात् । अन्लयामित्राह्मण तथात्वस्य स्फुटत्यरत् । सुव्रालाप- 

निपद्यपि, अन्तःशरीरे निहिनो गुहायामज एका ननत्य इध्युपक्रम्य 

प्रथिव्यारिभरत्यवन्तानां शरीरत्वकथनन तत्रापि सृिपूवकाला$ला- 

भात् । प्रखयप्रकरणस्य प्रागेव समाप्नन्वा्य । तस्मन्नाक्तशरीर- 

विरशि्रस्य प्रङृतिव्यम् । नापि प्रधानदे्मनपनिनम्रनसपादिवत् स्ि- 

तिररिनि निश्चयः । एवं सति गंरनाद्यन्तवतीत्यादौ. प्रति पुर्न 
श्रव विद्धनादी उभावषीाद्यादौ च यदनादित्वादि कथने, नश्चतुमुखा- 

ऽजञचिदशाभ्मरस्यायेन जगन्साधारणात्पत्तिनाशानवधपरामत्यव म- 

न्त्यम् । 'त्मायाफलरूपेण कवले निविकन्पिनम । वाङ्मनो- 

गाचगतीतं द्विधा समभवद् बृहत् । तयोरेकनग धः परकृतिः मो- 

मयान्मिकरा । ज्ञानं त्वन्यतमा मावः पुरुपः सारभभग्रीयन'इत्यादि- 

पुराणवाक्येभ्यश्च । तन, यस्तन्तुनाभ इति वाक्यमपि प्रधानात्पत्य- 

नन्तरका यब्र लान्तवाधकमेवेद्यव निश्चयः । एवेव परमाण्वादिकार- 

णवादानामपि गतिर्बध्या । कारः खभाव इतश्रुदव तपचामना- 
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का्करारणयोर्भेदाभेदमतनिराकरणाय पिष्डमणिनखनिष्- 
न्तनग्रहणम् । 

तथा सति यत्र चिद भगवान् ज्ञातः सवत ज्ञातो मवति । 
सर्वे च ज्ञतिं मतरतीति सामान्यलक्षणप्रयारघात्तिनिराकरणाय च, 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति । 

दरणीयत्यस्योक्तत्वादिति। तस्मात् केवलखेव ब्रह्मणः समवायि- 
त्वमिति निश्चयः । एवं सध्येकविज्ञानेन यत् सवे विज्ञातं तन्न योग- 
जधमोदिना, न वा अविनाभावमरहिम्ना, नाप्यविभागादिमहिम्ना 
श्चल्मिप्रेत, किन्तु देनैव द्वारणति सिद्धम् । अतः परं ह 
छन्त पिण्डादिपद् ग्रहणस्य प्रयोजनं विचारयन्ति # कायैक्रारणयो- 
रित्यादि # । काचैकारणयोरमेदे त्रेटोक्यञ्यवहारः सीत । अ- 
त्यन्तमेदे चेफविज्ञानेन सवविज्ञानं वाद्धेत । अतस्तयोर्भदामेद प- 
वासेयः । र्यते च तथा । तन्तव पव शछ्यातता वितताश्च सन्तो रोके 
परत्वेन व्यवहियन्ते, प्रावियन्ते, पटस्वजाति च पिध्रतिं । एवश्च 
प्रतिज्ञादृष्टान्तयोरुमयोरप्युपपरत्तिरिति म्रतनिराकरणाय पिण्डादि. 
ष्रयग्रहणम् । यदि हि भेदाभेद आद्रियते, तदा येन रुपेण मेदस्त- 
रूप् कारण्नेन न ज्ातं भवेत् । ततो भिन्नत्वात् । अथ ज्ञायते 
तहि न तद्रपे मिक्नमिल्यभेद् पवास्थेयः, कृतं भेदेन । नच सवेथा 
अभेदे उ्यवहारसाङ्कैप्रसङ्गः । अवस्थाभेदादेव तन्निदृत्तेः । अतः 

कयाधचिदवसखयाऽवस्थितं कारणमेव कायै, न तु ततो मिन्नाभिन्नमि- 
ति बोधनायावस्थारूपाणां पिण्डादीनां ग्रहणमित्यथेः । पवमङ्गीकारे 
गुणमाह: # तथा सतीत्यादि # । कायेच्येवमवयाविशेषविरिषएटकार- 
णरूपत्वे ज्ञाते सति यत्र कचित्कायं फेन चिद्वखावेंशिषटयन भ~ 
गवान् क्ातः सवत्र कायं तत्तदेवस्थाविशिषत्वेन ज्ञातो भवति, सर्व 
च कायै तद्भिश्नत्वेन ज्ञातं भवतीति बोधसीकयेरूपो गुण इत्यथः । 
नन्वत्र सामान्यप्रयासत्तिनोहतेयत्र कि गमकमिच्यत आहुः । # 
सामान्येत्यारि # चोऽवधारणे । यदि हि सामान्यलक्षणात्र विवक्षि 
ता स्यात् तदा, तत् सामान्यादिति वदेन्न तु वाचारम्भणमिलया- 
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अङीकतनिराकरणाय च मृत्तिकेसेव सखमिति । ब्रह्मतेनेव 
जगतः स्यतं, नान्यथेति । 

दि। वदनि त्वेवम् । तत्नायमभथः। यो विकारः प्ृथुवुध्नोदरादिः स 
वाचारम्मण वायिकक्रियात्मको, न तु कारणाद् व्यक्तिभेदापादकः। 
यथा सुप्र उत्थित उपाव च पुरूपऽ्वयवविन्यासमेदोऽतो नामधेयं 
नैमित्तिकक्रियायाः ष दा्थस्वरूपमदानापादकस्वान्नामंव । तथाचाज्र 
कारणावस्यात्मनवंकरूप्यस्य विवश्षित्वाद् व्यक्तिभदानादर पव सा- 
मान्यखश्चणानादरगमकः । यथा वहुखुवणाकाट्ायां कटककुण्डल- 
कलङाभृ ङ्रादिन्यक्तयनादरस्तयल्यथः । पएतदवेकाद रस्कन्ध भग- 
वताप्युक्तम् । "यथा सुवण सुकृत पुरस्तात् पश्चाश्च सवस्य हिरण्म- 
यस्य । तदेव मध्य व्यवदहायेमाणं नानापदे शरह मस्य तद्वत् । न यत् 
पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्यऽपि तन्न व्यपदशमात्रम । भूनं प्रसिद्धं 
च परण यद्यत् तदव तत्स्यादिति मे मनीपा' इति । यत् परेण भूतं 
यश्च पर्ण भ्रसिद्धं नत्तदेव स्याद्यः । अंश कायत्वाभावात् प्र 
सिद्धामाति परथग्न्यपदेश्ः। पवमणष्टमस्कन्धरभपि । यथा हिरण्यं बहु- 
धा समीयते ब्रमिः क्रियाभिव्यवहारवत्मसरु । एवं वचाभिभगवान- 
धोक्षजो व्याख्यायत ल्यौकिक्र्वदिकजनेत' । पएतनाकारादिमदरूत 
पव तत्ततटाकिक्रवदिकव्यवहारभेदोा, न वस्तुभदशृतः । यथा क- 

लकश्ारूपेण सुवर्णन जल्ाहरणादिकं, कटककुण्डलादिरूपेण तन द- 

स्तकणौ दिशामनमिति । पनमेव फलठमदाऽ$पि व्याख्यातः । अन्यश्च 
तत्नैवाऽ्मृतमन्थने ब्रह्मस्तुतौ । (त्वय्यग्र आसीत् त्वाय मध्य आसी 
त्वस्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्े | स्वमादिरन्ता जगतामस्य मध्य घर- 
स्य मृत्स्नेव परः परस्माद्' इति । कुत्सितत्वादिभनं तु दाषरशा- 
मेव, न ब्रह्मविदाम् । यथा खाद्धे पुरुषस्य । प्रासद्धं तद् ऋपभदे 
चादिषु । तस्माद् भगवतः समवायित्वमप्रत्युहम् । ननु यदि विका- 
रस्य वाङ्मात्रत्वं तदनेन वाक्येन ब्रह्मणो विवौपादानन्वमुपगस्य 
प्रपञ्चस्याटीकत्वमेवाद्वियतां. तावताऽप्येकविज्ञानन सवैविन्ञानसि- 
देरित्यत आहुः । # अीकन्वेत्यादि # । # नान्यशथ्चति # न प्रति- 
नियतन घटादिरूपेण, न वा जातिरूपेण, नाप्यवान्तरोपाद्ानरूपण। 
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सामान्यलक्षणप्रयासत्तिनिराकरणं च स्पप्यमेवाग्रे जीणि ₹- 

पाणीयत्र कारप्यति । अतो ब्रह्मस्पेण ससस्य जगतो ब्रह्मेव 

समवायिकारणम् । देहाखबरुदधिस्त सयां विकारबुद्धो दोपः । 
विन अयो यययो 

तेषां रूपाणां व्यवारमात्राथत्वादित्यथः । पतेन सिद्धान्ते प्रतिनिय- 

तरूपेण जगतः सन्यत्वाभावो, न तु सत्यत्वेन रूपेण जगद् भाव इति 

दोधितम् । ननु यदि ब्रह्मन्वेनैव जगतः सदयत्वं तदा तेन रूपेण सा- 

मान्यलक्षणेवाद्वियतां, को दोष इत्यत आहुः । # सामान्यल्यादि #। 

स्पण्रमिति # अग्न्यादिविद्युदन्तेषु तेज इव्यव सलयामलयकथनात् 

बिद्रत्करणस्य च बोधनात् त्रीणि रूपाणीलयतर सलया्मात सावधार- 

णं कथनाश्च स्पण्रम् । तेन, अपागादग्नेरग्रित्वमिव्यदेस्यमथः। यद- 

गन्यादौ रोदितादिगुणकं रूपमाकारत्रब्रं तद्नागन्तुकस्रूपविचारे 

अश्रिबरत्छृतानां ते जोऽवन्नानामेव, न तु जिद्रल्ृतस्यारन्यादेः कायः 

स्य । ज्िब्रत्करणात् प्रागपि सखात् । अतचखिन्र-करणोत्तरमागन्तु- 

कमञ्नित्यादिक्षम्, अनागन्तुक्रूपविचारे अनागन्तुकानारोपितरूप- 
णापागाद्, अग्न्यादेः सक्राशाद् पगनम् । यतोऽद्नित्वादिकं चाचा- 

रम्मणमवष्यारूपत्वान्नाग्न्यादीनां तेभ्यो मेदकमतस्रीणि सूपाणी- 

देव स्यम् अनागन्तुकानारोपितं रूपमिति बोध्यः । इदं च मुल- 

कारणस्यात्यन्तपरोक्चत्वादन्त्यकायापेक्षया रिष्यविश्वासायाक्तम् । 
तश्च मूलकारणे ब्रह्मण्येव पयवमास्यतीत्यमिप्रायेण । तदग्रे च यवु- 
पदिष्ठं तत् सव मूलकारणस्य कायद्धारा पारचायनाथम् । मत 

स्यस्य ब्रह्मेव समवायिकारणमिति सव सुस्थम् । ननु जगतो ब्रह्म- 
रूपेण सत्यत्वे तस्मिन् ब्रह्मघर्मविर्डघमोध्यासो न स्याद्, देदा- 
देरप्ात्मस्वेन सत्यता स्यात् । तथा सति देदात्मवुद्धर्दोपत्वमप्यपे- 

यात्। ततश्चाविद्यानिवतकशाखतेयथ्यमापद्येतेलययता जगन्मिथ्या 

त्वमेव साधीय इत्यत आहुः । # देहात्मेत्यादिं # । वस्तुविचारेण 
जगतो ब्रह्मरुपत्वऽषीदानीं बहुजन्माभ्यस्तविकारवुद्धरनिदृत्तत्वात् 

तस्यां सत्यां या देहात्मवुद्धिः सा देहामिन्नव्वनात्मावगाहिनी, न 
त्वात्माभिन्नस्वेन देहावगाहिनी । आत्मखरूपस्याज्ञातत्वादतो दोष- 

रूपवति न फाऽपि जगतो ब्रह्मरूपर्वे पवको दोप इयथः । नन्वेवं 
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श्रुति्तामर्ध्व ममाणमिद्युक्तम् । तस्माद् घरद्येव समवायिकारणं, 
न प्रकृतिः ॥ २३ ॥ 

अभिष्योपदेशाच् ॥ २४ ॥ 

लिङ्गान्वरमाह । सोऽकामयत बहु स्यां परजायेयषीत्यत्र का- 
मनं तस्याभिष्यानम् । आघ्ठकापलान्न कामना । तदभिध्यानं 

सृष्टाबुपदिष्यते । वहू स्यामिति खस्थेव बहुरूपत्वाभिध्यानेन सष 
स्वयमेव भवति । पुबणैस्यानेकरूपत्वं सुव्रणेपकृतिकरत् एव । 
अध्यासाभावाद् गौोणल्वापत्तेश्च । न हि युरुयं बहुभवने योगिनां 
सम्भवति । सर्वभवनसामथ्यीन्मुख्ये सम्भवति गोणकरपनाया 
अन्याय्यत्वात् । चकाराद्, इदं सर्वै यदयमात्मेति कायस्य ब्रह्म- 
त्वश्र॒तितष्यपरकृतिते सम्भवति, नान्यथा । 

व्यवष्यया ब्रेदात्मवुखेर्दोषित्वे फि मानमिलयाकाह्ायां पूर्वोक्तं स्मा- 
रयन्ति । # श्ुतीत्यारि # । # शरुतिसामथ्येमिति # । द्टन्ते हि 
कायत्वन्यङ्कारेण कारणात्मकत्वमुपदिष्ट, न तु तत्पुरस्कारण । कि- 
अ । कारणात्मना कायज्ञानमभिसंहितं, न तु कायोत्मना कारणक्षा- 
नम् । अतस्तत्सामध्यमेव तादङाव्यवष्यायां प्रमाणमित्यथः । सिद्ध- 
माहुः । # तस्मादित्यादि # ॥ २३॥ 

अभिष्योपदेदाश्च ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # लिङ्कान्तरमा्- 
ति# ननु दृष्टान्ते शृ्तिक्केयेव सत्यमिति कारणे सत्यपदमुक्तम । 
अतस्तत्सामर्थ्येन कर्ये मिथ्यात्वमपि प्रमातुं शक्यत हेतिं शाड्कगयां 
प्रपञ्चे विववैस्वैस्य ब्रह्मणि विवर्तोपादानत्वस्य च निरासाय लिङ्का- 
न्तरमादेत्यथः। # अभिष्यानमिति # पवमेवमिदं करिष्यामीत्या- 
रोचनम । विचार इतिं यावत् । # सुवणेप्रतिकत्व इति *# अंश- 
कार्ययोस्तथात्वे । नन्वमिध्योपदेशोऽपि न ब्रह्मणः समवायित्वसा- 
पकः । योगिकायब्यूहवदपि बहुभवनाभिभ्योपपत्तेरित्याशङ्भमया- 
माहुः । # मध्यासेदययारभ्य # नान्यथलयन्तम # । ननु योगबलेना- 

६८ 
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अथवा सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्रलानिति शान्त उपासीतिति 
तस्य जगदरपव्येनामिध्यानमुपदिश्यत । तद् प्रह्ममप्ायित्रे घटत 
राणि चकारदेकनवेन परथक्सेन दूध मिश्वतोगुखमिति ॥ २४ ॥ 

साक्षाच्चोभयाम्नात् ॥ २५॥ 

टिद्गमुवना श्रुनिमेव ममाणमाह । साक्ताच्छर्येव समबा- 
यिखमुच्यते । चकारात् स्पृयापि । कथं श्रुयाच्यते तत्राह । 
उभयाम्नानात् । ब्रह्मणः सक्राज्ाद् व्रह्मण्येव च शृणिख्ययो- 
राम्नानान् । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुयद्न्त 
आक्राज्ञं प्रयस्तं यन्तीनि । यहं भस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्त- 
थेति च । न दतस्पिभिमि्त् मम्भवति । सुतवर्णादिषु तथोप- 
छ्पेः। लोक्वदन्यायेन सान्नाच्चम् ' तस्माद् भगवानेव समबापि- 
करणप ॥ २५ ॥ 

भ 

आन्मकरतेः परिणामात् ॥ २६॥ 

प्यासाभावेऽपि भगवान् नानाभावं कर्तु शक्रोति, गौणत्वं ब्रह्मणे- 
$विष़ृतत्वसाघधकन्वाद् बुष्टम् । अतो नेयमभिध्या समवायित्वसाधने 
लिङ्क भवितु शाक्तातीलयाशद्य व्याख्यानान्तरमाहुः । * अथवेद्या- 
दि #। तत्र हि स्ेस्य प्रह्मत्वे, तज्ञलानिल्यननोत्पत्तिखितिखया- 
धारत्वं हतु.वेनोक्ता तथामिध्यानमुपदि द्यते । यदि समवायित्वं 
नामिप्रेयाद्धनुं न वदेदतस्तथव्यथः ॥ २४॥ 

साक्षाञ्चोभयास्नानात् ॥ सूत्रमवतार्यन्ति । # लिङ्मिल्या- 
दवि # । मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचर्यमति स्मृत्या कश्चित् 
प्रयवतिष्ठेदतस्तज्निरासाय शुतिमाहेदयथः। # पतस्मिन्निति # व्र 
छयषोधक्ष आकाशवाक्रये । # लोकवेदन्ययिनेति * लौकिकेन श्ै- 
दकेन च न्यायेनेत्यथः ॥ २५॥ 

आत्मरतः परिणामात् ॥ परिणामात् प्राप्तस्य विङ्वस्षस्य 
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ननु स एव सर्वे ननि म एवावति हन्ति चेति कतृन्वभ- 
तीतेराकराश्ञादिवाक्यमप्योपचारिकं भविष्यतीति तन्निराकरणा- 
याह । आत्मञरतेः । तदात्मान स्वयमकुरुनेति स्वस्येव कर्मक 
भावात् । सुश्रतसवचनाचारफिकन्वश् । तथापि ज्ञानथैमुपप- 
निमाह । परिणामात् । परिणमते कार्याकारणेति । अविरतमेव 
परिणमते सूवर्णमू ; मर्वाणि च तेज गानि । वृद्ेश्वार्योकरकरतराद् 
वरद्यकारणत एव घटने । पूृवरविस्थान्यथाभावस्तु कायश्रुयनुरो- 
धाद ज्गीकतैव्यः । 

यः जया कमव या 

परिदाराय् युक्तिमाहुः। # अविक्रतमिन्यादि # । # सर्वाणि च 

तेजमानाति # यद्यविक्रनपरिणामस्य वादूट्यं नाभित्रयान् पच स- 
यनेजससाध्रारणस्य ट्टाहपदस्याक्तन्वक$प पुनः कृष्णायसं न द्रा 
न्तीकुयात्। अना यादुल्याभिप्रायणिव ननुक्तिरसर्माचीनन्वन प्रती- 
यमरानस्यापि ब्रह्मसमचायिकन्ववाधना्थ च । ननु, तदेश्नन बू 
स्यां प्रजायेयेति वदुभवनादिव्ृद्धम्नजःप्रभनिषृक्तत्वात् तपामपि चि- 
कारित्वे चत् सुवरणादीनां का वार्तत्यन आदुः । #बद्ध(र्व्याद् #। 
ता ब्रद्धिस लौकिकी । स्नः पृथैभाविन्न धुन्यक्रसमधिगम्य- 
त्वात् । श्रतः सा तज्ञआादिक्नृकस्यापीक्चणस्य वह्मकारणल्य पव 

घटन । नास जीवानुप्रवदाम्य पश्चादुक्तःवनक्नणद् शायामचनननवा- 
त् । अनम्तासामपि ब्रह्मवदविक्रन्वा्न सुत्रणादिपु नदृदषएटान्ननानुं 
पपरत्तिरिल्यर्थः । नयु पूवाचस्थान्यथाभावस्पा विकारस्तु व्रद्मणो- 
सप्याय्राताति कथं ब्रह्मणा ऽप्यविकरनव्वमिन्यन आदुः । # पूर्वत्या- 

दि #। तथादश्दधिवुग्धन्यायन स्वरूपम्य ग-प्राद्रिगुणानां चान्य- 

थाभाव पञ(चाग्राह्यविक्ाग्न्वनाभिप्रयन. न नु संस्यरान्यथाभावा- 

ऽपि तथान्यिनेति कार्यश्रत्यनुरोधराद द्क्रियन । भन ण्व वदस्नुनी, 
नहि विकि व्यजन्ति कनकस्य तदान्मनया स्वक्रनमनुर्रवण्रमिद्- 
मान्मतयावसितामिति भ्राद्यविक्रारस्यावृष्न्वमुक्तामिति नायं श्राष 
द्यथे. । नन्वयमेव सूष्रकाराराय श्त्यत्र क गमक्मन आहूः। # 
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वक्ष्यति च, श्रुतेस्तु शब्दमृखत्वादिति । अन्यानि च 
युक्तिदूषणानि परिहरिष्यति । तस्माद् ब्रह्मपरिणामलक्षणे कार्य- 
मिति जगतसमवापिकारणतं ब्रह्मण एवेति सिद्धम् ॥ २६ ॥ 

योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 
चेतनेषु कििदाशाङ्थ परिहरति । नन्वस्तु जडानां बरहमैक- 

कारणत्वम् । चेतनेषु योनिबीजयोः समवायितवदर्शनाव पुरुष- 
त्वाद् भगवतो योनिरूपा प्रकृतिः समवायिकारणं मवतु । शुक- 
धोणितसमवेतताच्छरीरस्येयाशङ् परिहरति । योनिश्च बरहम. 
व । शाक्तवादनिराकरणाय चकारः । तत्र युक्तिश्रुती भमाण- 
यति । हि गीयत इति । युक्तलावव-सदेव सोम्येदमग्र आ- 
सीदेकमेवाद्वितीयमिति पूर्वमेकमेव प्रतिज्ञातम् । आकाशदेव, 
आनन्दाद्धयेवेया्ेवकारेश्वानन्यकारणतवं जगतोऽवगम्यते । इ- 
तरापेक्षायां द्ैतापत्तेः । गीयते च । कर्तारमीशं पुरुप बह्मयोनिम् ¦ 

वक्ष्यतीत्यादि # । स्फुटमन्यत् ॥ २६॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥ अश्रापि सव निगदव्याख्यातम् । 
म्राध्वास्तु- प्रकृतिश्चेति सूत्र, हन्त तमेव पुरुषं सर्वाणि 

नामान्यभिवदन्ति, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रम- 
भिसेविशन्त्येवमेवेतानि नामानि पुरुषमभिसंविशन्तीति श्रुतिम्, 
अभिष्यासूत्रे च, मायां तु प्रङतिं विद्यादिति, महामायेत्यविधेति 
नियतिमोहिनीति च, भ्रङृतिवोसनेत्येवं तवेच्छाऽनन्त ! कथ्यत दति 
वचनम्, सोऽभिध्या स जूतिः स प्रज्ञा स आनन्द् हति श्रुतिम्, 
ध्यायति ध्यानरूपोऽसी सुखी खुखमतीव च, परभ्वयेयोगेन विद- 
दाथतयेभ्यत इति प्रह्माण्डवाक्यम, साक्षात्सुत्े चेष स्तयेष पुरुष एष 
परकृतिरेप आत्मेष ब्रहमेष लोक पष आलोको योऽसौ हरिरादिरनाि- 
रनन्तोऽन्तः परमः पराद् विश्वरूप इति पेदगघश्चुति चोपन्यस्य भग- 
वतः सवविधशब्दवाच्यत्वं च शापयित्वा, आत्मरृतिसुमर प्रकर्वेण 
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यदूतयोनि परिपरयन्ति धीरा इति च । मम॒ योनिमेहद् ब्रह्म 
तस्मिन् गर्भ दधाम्यहमिति । तासां ब्रह्म पहव्रोनिरहं बीजप्रदः 

पितेति च । अक्षरपुरूषो मभावेन तथात्वम् । तस्माद् योनिरपि 

भगवान् पुरुषोऽपि सर्व वीर्यं जीवश्च सर्व भगवानिति । ददं सर्व, 
यदयमात्मेति सिद्धम् । तस्माव् केनाप्यंशेन भकृतिपवेशा ना- 

स्तीयश्ब्दलं सारूयपतस्य सिद्धम ॥ २७ ॥ 

करोतीति प्रङृतिरिति प्रयोगात् प्रङतावनुपविदय तां परिणाम्य त- 
त्परिणामनियामकत्वेन तन्न स्थित्वाऽऽत्मनो बहुधाकरणात् प्रङति- 
दान्दवाच्यतां स्थापयित्वा, अथ हेष्र आत्मा प्रकृतिमनुप्विष्यात्मानं 
बहधा चकार तस्मात् प्ररृतिरिव्या चक्षत इति माद्टवेयश्चुतिम्, अ- 
विकारोऽपि परमः प्रकृति तु विकारिणीम, अनुप्रविश्य गोविन्दः 
प्ररूतिश्चामिधीयते ईति नारदीयवाक्यं च तदुषण्म्भायोदाहरन्ति। 
तचिचन्त्यम् । श्ुटरप्रसिद्धत्वात् । ताददया अपि कथञ्चित् प्रामा- 
व्योपगमेऽप्यस्या आत्मनो बहुधाकरणवबोधकनया $ऽत्मङृतिषोधक- 
त्वाभावेन विषयतयोपन्यासायोगाश्च । हन्त तमि्यारभ्य विश्वरूप 
इत्यन्तासु स्वोपन्यस्तासु श्रुतिषु सेशब्द वाच्यत्वस्य सर्वरूपत्वश्य 
च खत पव बोधनेन तासां पूनकारीनग्यवस्थाबोधकताया, भाल- 
वेयश्च॒ती चाथराब्देन पाश्चात्यबोधकतायाः स्फुटं भानन कालमेद्- 
छृतविषयमरदस्य स्फुटतयेतदनुरोधन तदे्थनिणयस्याप्ययुक्तन्वाश्च । 
ध्यायतीति ब्रह्माण्डवाक्ये पेदवययोगेन विरुद्धाथतया सवैरूपत्वारद- 
रिष्टताया उक्ततया सवोनुपपत्तिपरिदहारसम्भवे प्ररतिदाददयोगा- 
द्रणेन रूढययुपष्टम्भस्य व्यथत्वाख् | 

यशु ज॑यतीथैः-- ब्रह्मणो जगवुपादानस्वे ण्फविज्ञानेन स्व॑- 
विज्ञानप्रतिश्वाया रत्पिष्डादिरष्टान्तोक्तेश्च न प्रमाणत्वम् । तस्या 
अन्याथत्वस्य सूत्रव्याख्याने सम्यग्द्यास्यातत्वादित्याह । तदपि ्- 
उाजाञ्यमात्रम् । सूत्रव्यास्यानस्यैवासङ्गततायाः प्रदार्शितत्वादिति। 
यद्पि-त्रह्मणः परिणामोक्तिरसङ्कतैव । पतद्ध्यायस्यारशेषदास्रस्य 
ब्रह्मणि समन्वयग्रतिपादनाय प्रदृत्तत्वादित्याह । तव्प्यसङ्गतम्। 
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एतेन स्वे व्याख्याताः व्यास्याताः ॥ २८ ॥ 

ब्रह्मवाद्व्यतिरिक्ताः सर्वे बरादा दिका वेदविरूदराश्रे- 
साह । एतेन ब्रह्मवरादस्थापनपूरवैकसांख्यमतनिराकरणेन सर्वे 
परात्जलादिगदा व्याख्याताः । अदिका अनुपयुक्ताश्च । प्र- 
दिकानां हि वेदः प्रमाणम् । तस्मिन्नव्याकुले भ्रान्तिपरतिपन्ना 

अक्ाषश्राखमध्ये, स आत्मान\ स्वयमकुरुत, सव खल्विदं, ब्रह्म, 
तज्ञत्ानिति, म आत्मानमेव देधापातयत्, ततः पतिश्च पत्नी चाभ- 
वताम, हन्ताहं मदेव मन्मात्रं संव यस्मिन्नाकादा ओतश्च प्रोतश्चे- 
त्यादिश्रुतीनां, विश्वे वै बरह्म तन्मात्र, नेत्चित्रं भगवति ह्यनन्त जग- 
दीश्वर, ओतप्रोतमिदं यरिमिस्तन्तुष्वङ्क यथा पटः, त्वय्यग्र आसी- 
दित्यादिस्मृतीनां च प्रविष्टत्वात् तासां समन्वयस्यावद्यं प्रतिपाध- 
त्वात् परिणामं चिना च तदसम्भवादिति । यदप्याचुम'निकपदे, 
प्रकृतेः शब्दप्रतिपाद्यत्वनिराकरणं चत प्रकृतिस्वरूपस्यानिराङूत- 
त्वात् तस्या उपादानतया वतेमानत्वात् प्रकृतित्वेन ब्रह्मण उपादान- 
त्वस्थापनमसङ्कतमेव । प्ररूतिस्वरूपनिराकरणं चत् सूत्रेषु तदद- 

शनात् तदप्यसङ्गतमिति न ब्रह्मण उपादानत्व कापि सङ्तिरित्यु- 
क्तम् । तदप्यवुदृध्त्रैव । प्रकनमूलकारणतायाः शब्दप्रतिपाद्यत्वस्य 
निराकरणं सूत्रषु सिद्धमिति तस्या अवान्तरोपादानतया विद्यमा- 
नत्वेऽपि ब्रह्मणि मूटोपादानत्वाबाधात् । पकाद रास्कन्धे, 'आसी- 
उज्ञानमयो यथ पकमेवाविकस्पितम । यदा विवेकनिपुणा आदौ 
कृतयुग युगे । तन्मायाफलरूपेण कवलं निर्विकल्पितम् । वाङ्मनो- 
गोचरानीतं द्विधा समभवद् बृहत् । तयोरेकतरो ह्यथः प्रतिः 
सोभयात्मिका' इत्यादिन भगवतव तथा निर्णीतत्वात् । अतो ब्रह्मण 
उपादानत्वानङ्गाकरणमबोघाग्रहयोरन्यतरमूलकमेषेति दिक ॥२७॥ 

पतेन सर्व व्याख्याता ग्याख्याताः ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # 
्रह्मवदेत्यादि # पतेन सांख्यमतस्याश्रोतत्वसाधनेन पूर्वपादत्रयो- 
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एव सवे वादा इति । एतत् सौकर्याय पिस्तरेणाग्रे वक्ष्यते । 

आव्रृ्तिरध्यायपमाप्निवोपिका ॥ २८ ॥ 

इति श्रीबिदव्यासमतवरमि श्रीवष्ठभाचार्यविरचिते 

ब्रह्ममूत्राणुभाप्य प्रथमाध्यायस्य 
चतुथः पदः ॥ १॥ ४॥ 

मरथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 

त्त सर्व समर्थित क्षयम् । नन्ववं मतान्तरनिराससियाव्रिमाध्या- 
यस्य कि प्रयोजर्नामियन आदुः । # पतदित्यादि # । # पनदिति # 
वादरान्तरनिराक्रणमप्रिमाध्याय बोधसोकर्या्ं विम्तरण वक्ष्यत 
इत्यथः । पनेन सामान्यविशपभावरूपा सद्धतिरपि दिना ॥ २८ ॥ 

हति श्रीमद्वह्टमाचायचरणनग्वचन्द्रफिरणनिवारिनहृदयध्वा- 
न्तेन पीताम्बरात्मरजन पुरुपात्तमन कने भाष्यप्रकाशे 

प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ १॥४॥ 
समाप्तश्चायं प्रथमाऽ्ध्यायः ॥ 

गया वदुः मीन पे 



अथ दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 

स्मूयनवकाशदोषप्रसङ्ग इतिचेन्नान्यस्मय- 

नवकाशदोषप्रसङ्गात् ॥ 9 ॥ 

प्रथमाध्याये देदान्तवाक्यानां विवादास्पदानां ब्रह्मपरत्वे 
समन्वयः प्रतिपादितः । अधुना श्रुतिस्परयविरोपः परतिपाथ्ते । 

भ्रान्तिमूरतया स्वप्मयानामयुक्तिवः । 
न विरोधाद् वचनं वेदिकं शषद्ातां व्रजेव ॥ 

स्मृदयनवक्ाशादोषप्रसङ् इतिचेक्षान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रस- 
ङ्गात् ॥ अथ दवितीयाध्यायं व्याचिख्यासवोऽध्यायसङ्कति प्रदशेयितुं 
पूवाध्यायाथमनुबदन्तोऽस्याथमाहः । # प्रथमेलयादि # अधुना स- 
मन्वयप्रतिपादनानन्तर, शतिस्मृद्यविरोधः श्ुतयश्च स्मृतयश्च ता-' 
सामविरोधः प्रतिपाद्यते । तथा सति श्चुतीनां परस्परमविरोधः स्मू- 
तीनां च शरुत्यविरोध इत्यथोत् सेत्स्यति । सोऽत्र विचायते । तथाच 
पूवोध्यायार्थविचार उपोद्धातः सङ्गतिरित्यथेः । ननु समन्वयानन्तरं 
श्ुतिविप्रतिषेधे निराकरणीये स्रतिविरोधाविरोधविचारस्य फ प्र- 
योजनमिल्यतस्तद् गृह्णन्ति । # घ्नान्तील्यादि # । # प्रतिविधेय ₹- 
ह्यन्तम् # शुतिषिरुख स्मृतीनां, भ्रान्तिमुलतया तवुक्तानां सर्वेषां 
समयानां युक्तिनियमानाम, अयुक्तितोभ्युक्ततायाम । सप्तम्यर्थं त- 
सिः । भावप्रधानो निर्देशः । तद्विरोधाद् वेदिकं वचनं श्यताम् 
अस्य बाक्यस्यायमर्थो भवति न वेति शङ्काषिषयतां न व्रजेद् न 
्राप्लुयादिलेकं प्रयोजनम् । पतश्चाधसूप्रत्रयेण सिद्धश्चति । तु पुनः 
श्रुतिविरोधः श्ुती विरोधः श्वुतिविरोधोऽवद्यं स्वेथा प्रतिषिधेयः। 
अन्यथा विवक्षिताथबोघो न स्यादिति दितीयम। पतवुमयप्रयोजना- 
यै विचायते । तथाच श्रुतीनां बटिष्ठत्वात् स्मृतीनां च नेषस्येन 
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श्रुतिविपरतिपेधस्त्यव्यं प्रतिविपेयः । प्रथमचतुथेपदि सव- 
धानुपयोगे पर्तिपादि, स्मरतिपतिपादिते स्पृतित्वचनेन प्रामा- 

ण्ये च यावत् तदभामाण्यं न प्रतिपाथते तावन् तद्विरोधः परि 
हतमहक्य इति तन्निराकरणार्थं प्रथमतः सूजत्रयमाह । तुरयव्र- 
लानां परस्परप्रिरधे न प्रकारान्तरस्थिनिरिति ततो युक्या श्रु 

1 ए ए १ । 

तया निराकायन्याच्छर्निविरंध कासाचित् स्मूर्ननां सद्चेन 
कासाञ्चद् दूमणन ्ाक्रमात्रासद्धाना च युक्तना दूषणन चराध- 

परिहारा,नतु तद्धसयरन श्रुतिमट्चस्तवृनुगघ्रन वा श्रुलयथंचि- 
चार इत्यथः । नद् पादाथकथनमुखरेन विभजन्ते । # प्रथमचतु 
अव्यादि #। आ।नुमानिकायाघकरणत्रयेण सांस्यमतस्यावेदिकः्वं 
समथयिन्वा, कारणन्यन चाक्राशादिप्विलयार्याधिकरणद्ेयन श्रातदा- 
व्दविप्रतिवधे, जगद्वाचिन्वाधिकरणनाथविरोधं च पर्द्िय, चा- 
कयान्वयाधिक्ररण जीवव्रह्मवादान्थापितप्रकृतिकारणवादर च परिह 
त्य, प्रकृनिश्चत्यधिकरणन ब्रह्मण णएवापादानन्वनिमत्तन्वयो साधना- 

, उ्जगत्कारणविचारणायां सास्यमतस्य सवधा ऽनुपयान प्रतिपादित 
प्रतिपादित च स्थरनश्त्यादिस् पु स्मतिव्रामःग्याद्गाकागच्छषाभ्यनु- 
क्षया विविक्तामज्ञानयराग्यादषरु तस्याः स्म्रानित्ववचनन प्रामाण्य 

पुनः स्दतिन्वन प्रकृनिकारणन्वांशर्भपि प्रामाण्यप्रत्यवस्थान, यावत् 
तध र मववेपएनस्प्रालवत् स्मृतिन्वप्रयुक्तमप्यप्रामाण्यं न प्रनिपाद्यत 
तावत् तस्याः स्मनर्विराधः पारहनुमशक्य इतिं तदंश स्मतिन्वप्र- 
युक्तप्रामाण्यनिराकरणाथं मूतरत्रयमाहन्यथः । तत्र हतुः । * तुन्यै- 
त्यादि # । तथाच सांख्य इश्वरस्य निरादनवाद्, याग च भदप्र 
वतेकतया भनुग्रादकनया च तद द्रीकागन् तुस्यवलानां स्मृवानां 
परस्परविरोधे पकनरप्रामाण्यस्य वक्तुमदाक्यन्नान्न नदृक्तरत्या 
प्रकार।न्तरश्य मेश्वरत्वानीश्वरत्वाद्ः स्थिनिनिणयः। # इनि-अस्मा- 
देतोः। तथाचवमप्रामाण्यवाधनाथ सूत्रत्रयमियथेः । रिएानाम- 
माहु; । # ततो युक्तयेव्यादि # । तत आद्यसूव्रतरयोत्तरं, रिष्टे 
युक्तया प्रयक्षस्य धुनेश्च श्रुत्याश्च परस्परविप्रतिपधे प्रतिपादिते 

९९ 
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तिरिपरतिषेधपरिहरः" हतो द्वितीये पादे वेदबोधकल्वाभरेऽपि 
तैरपि खातन््येण कश्चन पुरुषाः सेत्स्य तीयाशद्ा बा्ाबा्न- 
भतान्यकीकृय निराकरोति । धानेस्तुरेयतात् । तनः सम्यग् 
वेदायैविचारयेव वैदिकपदानां करमखश््पतिचारः पाद्येन । 
अन्ः सस्पर्जनाप्यध्यायेनाविरोधः प्रतिपौशते । कपिलादिम- 
पिकृतस्पूनेने मन्त्रादिकदम्य्रोपयागः । भ्पोषैकोपर्योगतवात् । 

तत्राप्यनवराे वेयथ्यपिततेरितिचेन्न । कपिणयतिरिक्तद्धप्र- 
हकारणवाचकस्मृयनवकाशषदो पपसङ्ः । अहं सवेस्यः जगतः 
प्रमषः प्रयस्तथेति ॥ १ ॥ 

युक्तया तत्परिहार एति प्रथमपादाथैः । द्वितीयपादार्थमाहुः । # ततो 
द्विषीय इन्यादि # 1 # वेव्वोघकन्वाभाव दति ॐ स्ैवेषएटनस्मृति- 
वदप्रामाण्यात् तथात्वे । # तैरिति # बाह्याबाहयस्मृस्गुक्तसाधमैः। # 
कश्चनेति # यत्किचिन्मुक्तिरूपः । फरेऽ्नुपयोगात् तक्निराकरणं 
द्वितीयपादाथेः। अभ्रिमयोरथमाइुः ! # ततः सम्यगित्यादि # 1 
ठुतीये वियदादिपादे प्रथमं भूतानामुत्पत्तिः, स्वरूपम, उन्पत्तिक्र- 

मश्च विचायते । ततो जीवात्मखरूपं तदम । चतु चेन्द्रियो- 
त्प्तिक्रमस्तव्खरूपादिकं च । तथचितदद्धयं पादद्रयाथः । सिद- 
माहुः । # अत इत्यादि #। # अत इति # पदेषूक्तप्रकारकाथप्रति 
पादनात् । उपन्यस्तं सूत्र व्याकूवन्ति # कपिकेत्यादि # । अयम- 
धैः । ज्ञानादेव तु कैवस्यमित्यादिभुत्युक्तमोक्षफलकलशाना य जग- 
ठ्कारणविचारणायां सांख्यस्मृत्यनुपयोगे नित्यानुमेयश्रातिविरोधो 
भवति ? नवेति संशय काषिटास्तावदेवं प्रत्यथतिष्ठन्ते । परवा 
ध्याये यधपि श्ुतिविचारेण ब्रह्मणो जगत्कवैत्वे जगदुपादानत्वं च 
प्रतिपादित, तथापि फपिलप्रणीतसां स्यस्सतिषिरोधात् तदनादर- 
णीयम् । नच श्रुतीनां खतः प्रामाण्यस्य तदिरोधे स्मृतीनामप्रामा- 
श्यस्य च पूर्वतन्त्र, विरोधे त्वनपेक्षं स्यादित्य प्रतिपादितत्वात् 
स्मृतिविरोधोऽपरयोजकं इति शङ्यम । भौ वुभ्बरं स्पषोद्रायतीति 
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भ्रुत्यु्तस्य तत्स्पशरूपस्याथस्य प्रलक्षतो निश्चेतुं शक्यतया स्वैवे- 
नस्प्रता तदिरोधस्यापि प्रत्यक्षत पव मानेन तादृशीनां विरोधस्य 
तथात्वेऽपि जगत्कारणरूपस्य वेदान्तश्ुतिविधयस्य अप्रलयक्षत्वेन ता- 
इराविषये पूर्वोक्तशरुतिकपिलस्खयोरविरोधे यदि प्रत्यक्षश्चुतिमालम्भ्य 
तस्या अप्रामाण्यमाखीयते तदा तन्मूलभूता श्रुनिमंहागप्रव्यक्चं॑चो 
परुद्धयेत । नचेदं सवेवेष्टनस्मृत्यनाद्रेऽप तुल्यमिति वाच्यम् । तत्र 
हासति ह्चुमानमिति सुज्रांरोन स्म्तेमेन्थरगामित्वग्रोधनात् प्रल्य- 
क्षश्रुती खीषृतस्य प्रामाण्यस्य परित्याग आपतर्तीति तदपेक्षया स्मर- 
तेरेव प्रामाण्यत्यागो वरम् । स्वप्रत्यक्षापेक्षया परप्रत्यक्षस्य नि- 
बेलस्वेन तुल्यन्वाभावात् । इह तु वेदान्तविषरयस्य वुगवयोधन्वेन ता- 
इदामहरिंगो चरताया पवाम्थयत्वाद्, आनथक््य प्रमाणानां विपरीतं 
वलावलमिति न्यायाच्च कपिलस्म्र्यनुरोधन श्रतिरेव प्रधानवि- 
षये सद्भच्या । तद् नुग्राहकस्य स्वप्रत्यक्षस्यान्राभावत् । किञ्च । 
सवश्वता हयः, सवैः इयामः पुरुप इत्यत्र यथा स्बुरने्रनखादिषु 
बद्वणोभावेऽपि इवेतादिबाहूट्यात् सपद प्रयागस्तथा वेष्टनस्म्रता- 
वपि किञ्चिद् शपरित्यागेन ब्रह्वशवेष्टनेऽंप सवपदस्योपपत्तिरिति त- 
स्याः सद्ोचसहिष्णुना । तथा नात्र ।. केवलयथायंज्ञानमग्नावरण- 
मोक्षोपयोगितया कस्मिन्नप्यशे सद्भो चसदहिष्णुत्वस्य बक्तुमशक्य- 
त्वात् । किञ्च । यथा, मानवी ऋचौ धाय्ये फुयोदिति धिधाय, 
यद्वै किञ्च मनुरवदत् तव् भेषजमिति शरुतिर्धं तुपयोगं नि- 
यमितवतीति तस्यास्तत्रत्यावकाशत्वम् । तथास्याः कचन न 
क्तु शक्यते । तस्म देतदवेयथ्यैमेवापततीतिः नल्मूरभूननिल्य।नु- 
मेयश्चुतिविरोधो, महर्धिप्रत्यक्षदिरोधश्चेति, कापिनपत्यवस्थानात् प्रा- 
तं तदेतत, स्पूत्यनवक्ाशदोषप्रसङक इति चेदिति सूषांरानानृद्य ध्र 
तिबन्धा प्रतिकिधक्ते | नान्यस्मृत्यनवस्छादाकापप्रसङ्ादिनि। तथ्य, 
वेदान्तरूद् केदविद्रेव चाहमिति सवेवेदवेतश्रा कदान्तक्षत्रा भगच्छा 
गीतास्मृतावहं सवेश्य जगतः भरमवः प्रलयस्तथति, भं सवस्य 
प्रमवो मत्तः सव॑ प्रवतैते, इति मत्वा भजन्ते भां ब्रुथा अावसम- 
न्विता इत्यादिकथनावुक्तज्ञानवनां स्वभजनष्थनेन बहनां चेतन- 
कारणत्वाखितिबोधनाश् बहनाममुम्रहो न्याय्य इति ताभिरेव वे- 
दान्तचाक्यनिणेय उचितः । अन्यथा तासां सघोसामेवाशनवका- 



५५८ प्रकाशे अणुभाप्ये । 

हाप्रसङात् । तथाच वेदान्नोक्तविष्यस्याप्र्यक्त्वेऽप्येतद तु रोधेन 
कपिरस्मूतिरेव जघन्याधिकारिविषयत्वेन सङ्कोच्या । य मुमुक्षवः 
परधराप्यनदांस्ते$नया स्वात्मान प्रतिप्रारतेभ्यो विविच्य स्वस्व- 
रूपास्थिता मविष्यन्तीति तादशाम्थे परब्रह्मक्रारणतांरां परिदय- 
ज्य देवाभ्मरन्यायेन प्रकृतरनादित्वं वाधयिन्वा तथाक्तमिल्यवं स- 
डूगोचसहिष्णुन्वात् । नच तन्मूलमूलश्रुतमहरिं्रलक्षस्य वा वि- 
राधः । महर्धरादायस्य तन्मूलश्रुतेश्च प्रद्यक्षध्रु्याचरुद्ध पवार्थे ता- 
त्पयात् । अन्यथा द वहूति स्व्रमातरं प्रति सवतस्वयाथात्म्यमुक्त्वा- 
ऽग्र, ज्ञानमकं पराचनेरन्द्रियेब्रह्य निगरणम्, अवभाव्यधसूपेण भ्रा 
न्त्या रशाब्द्ादिधर्मिणल्यादि न वदेत् । पतदेवाभिप्रलय मोक्षम, सा- 
स्ययागः पञ्चरात्रे वेदाः पाद्ुपतं तथा, ज्ञानान्यतानि राजव विद्धि 
नाना मतानि वै इति पञ्चसिद्धान्तांस्तदवकरतृश्च कल्या, सर्वषु च नुप- 
शर्ट ज्ञानेप्वतेषु द्यते, यथागतं तथा ज्ञाने निष्ठा नारायणः प्रभुः, 
नचेवमने जानन्ति तमोभूता विश्नाम्पन. तमव दास्रकरतारः प्रवद- 
न्ति मनीषिणः, निष्ठां नारायणश्युति नान्यऽ्ीनि वचो ममनन्युक्तम् । 
यथागतमिति-श्रुतल्विर्द्धम् । तथाचाक्नानामथ सङद्धोच इव्यथः। 
अथवा पाद्मोत्तरखण्ड भगवच्छिवसवाद, त्वंच स्र महदाषादो .. 
माहनाथर्मिति मोहनं प्रक्रम्य, (मयि भक्ताश्च य विप्रा भविष्यन्ति 
महपेयः । त्वच्छक्तया तान् समाविदय कथयस्य च तामसान् । क- 
णाद गौतमं शक्तिमुपमन्युं च जेमिनिम्। कपिनं चव दुर्वसं मृक- 
ण्डं च वृहस्पतिम् । भागव जामदग्न्यं च ददोर्तास्तामसानरषीन्। 
तव शक्त्या समाविदय कुतो जगता हितम् । त्वच्छक्तया सन्निवि- 
ण्ास्त तमसोद्विक्तया भराम् । तामसास्न भविष्यन्ति क्षणदेवन 
संशयः । कथयन्ति च ते विप्रास्नामसानि जगत्य । पुराणानि च 
शास्त्राणि त्वं चामच्वन वहितः 1 कपालचमेमस्मास्थिचिहान्यमर- 
पूजित । स्वमेव रत्वा ताह्धाकान् मोहयस्व जगत्त्रय । तथा पाश्चुपतं 
शाखं त्वम कुरु सत्तम । कङ्काटयेवपाखण्डमहारोवादिमेदत' इति 
कथनात् कपिलाचा्य॑स्तामस शक्िप्रवशोत्तरं तथा कथितमिति। 
देवहत्यादिकं प्रात च तदावेशाभावद्रशायां कथिनमिति विधयमे. 
दराक्न मोश्नघमेवाक्यानां सूत्राणां च विरोध दति दिक् । अत पव 
हमाप्रौ श्राद्धखण्ड स्नानाहप्रकरणे पटूधिशन्मते, रेवान् पाद्युपतान् 



२ अध्याये ‰ पादः। ५५९ 

इतरेषां चानुपटब्धेः ॥ २ ॥ 
प्रकृतिन्यतिरिक्तानां महदादीनां लोके तरेदे चानुपरन्धेः ॥ २॥ 

ष्टा लोकायतिककापित्ान् । विकमस्थान् द्विजान् शद्राग् सवासा 
जलमाविशेदिः्युक्तम ॥ १॥ 

इनेरेषां चान पलब्धः ॥ ए ध्रतिवन्द्ा फपिटस्नेनिरदुःश- 
प्रधानकारणन्वांशे मद्धोचसहिष्णुत्व्मुकत्वा महदा शे$पि तथा- 
त्वमाहेत्याशायेन सूत्रं परि्वा व्याचक्षन । %# इतरेषां चानुपरन्धे- 
रित्यादि # । न्धोके गीनापुराणादिस्मरनी प्रदनापनिषद्ादिश्रुती 
चोपटभ्यमानन्येऽपि कपिद्टाक्तप्रकारणानुपलभ्यमानत्वात् । तथः- 
रि । प्रचचनसूत्रपु तावत्, स्थूलात् पञनन्मात्रस्य, बाद्याभ्यन्तरा- 
भयां तेरह हूयरस्य, तनान्तःकरणस्य, ततः प्रदृनरिति सूज्रयता पञ्च- 
भूलव्यतिरि क्तानां करायटिङ्गकानुमानगम्यत्वमादव्याप्रे, मृटे मूखा- 
भावादमूटं मूलमिति कथनात् तस्यामव मूरकरारणता निर्णीत । 
तदिदमनुमानान्न सिद्धयति । स्थलेषु पृथिव्याद्रचतुपु गन्धादिगुणा- 
ऽविनाभावस्य प्रत्यक्चमिद्धव्वन शाब्द च द्रव्यजन्यन्वस्य प्रत्यक्षाम- 
द्धन्वन पूवचेवर्तिन्धस्य प्रत्यक्नवाधिननत्वाद् गुणनादाऽपि द्रव्यद्रानन 
व्यतिरेकव्यभिचाराद् गुणातिरिक्तानां मात्राणां ठोकाप्रसिद्धःवा- 
श्चन स्थृरम्ता अनुमातुं शक्यन्ते । प्रत्युन पृथिव्यादिचतु्रये 
तत्परमाण्वानुमानमव सुक्ररम् । आक्रादा नित्य इत्यव च युक्तम् । 
पं मात्राणां स्थुलकारणन्वेन मात्रात्मक्रस्वरूपेण चासिद्धो नन्भा- 
धिनानामहद्रमहत्तच्वप्रकृतीनामप्यसिद्धिरव । नापि हिविधन्द्ि- 
याभ्यामहद्कूरसिद्धिः । शब्दानिरिक्ताया वाचो. गोन्क तिग्किना- 
मन्येपामपि कृ्मेन्द्रियाणां चाप्रसिद्धन्वात् । गाटक्रंरपि भूनानामेव 
सिद्धश्च । तेषां स्रविटश्षणोपादानासाधक्रन्वात्। क्रि । अभिमाना- 
$हडुगर इत्यह ङकारस्य स्वरूपन्टक्मणुम ।` स च देहादि ष्वहमित्या- 
कारक्रान्यथान्ञानरूपो वा, अधिष्ठातृन्वनान्मन्नानरूपा वा । उभय- 
थापि गुणरूप इति दिविघेन्दरियविलक्षण इति न तवुपादाननायोः 
ग्यः। पवम्. अध्यवसायो व्ुद्धारति महनः स्वरूपन्रक्षणम। म चद्- 
मेवमेवेति निश्चयात्मा । तस्य चाभिमानजनकत्वं प्रव्यक्चबाधितम । 



५५० पप्रकाके अणुमाष्ये । 

अहमिदं निशिनोम्यध्यवस्यामीति विपरीतप्रत्ययात् । भत्मधर्म- 
त्वेन प्र्ययाश्च । ततो जडप्रृल्यनुमानमपि दुधैरमेव । अतो याद- 
शं खकपं महदादीनां सांस्याभिमतं, न तादशं रोक उपलभ्यते । 
नापि गीतादिस्खतिषु । 'महामूनान्यहङ्कगरो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दृशेकं च पञ्च चेन्दरियगोचरा इति चतुधिशतीनामु्त- 
त्वेऽपि तेषां स्वप्रभवत्वस्येव बोधनेन पुरब्ररत्युपादेथताया अनु- 
क्तत्वात् । पवमेव पराशरमन्वायुक्तावपि द्रव्यम् । तथेव श्रुतावपि 
बोध्यम् । तथाहि । मेत्रायणीयोपनिषदि खृणटिकथने तमा वा इदमग्र 
आसीदेक तत् परे स्यात् तत् परेणेरितं विषमत्वं प्रयाल्येतद्र रजसो 
रूपे तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं प्रयाव्यतद्रे स्वस्य रूपं ॑तत् स- 
सवमेवेरितं रसः सम्धाख्वत् तत् सोऽ्शोभ्यं यथ्चेतामाश्रः प्रतिपुख- 
षः कषेत्रक्षः सङुःल्पाध्यवसायाभिमानलिङ्गः धरजापतिरन्युक्ता त- 
स्यांशा ब्रह्मविष्णुरुद्रा इति स पवापरिमितधा ऊदृभूत इति चोक्ता, 
उदृभूतत्वाद् भूनेषु चरति प्रविष्टः स॒ भूतानामधिपतिबेभूव इय- 
सावात्मान्तवेहिश्वत्युक्तम । तत्र तमो वा शदूमभ्र आसीदि््यनेन 
परिदश्यमानजगतः पूरुषं तम इत्युक्ता पकं तत् परे स्यादित्यनेन 
तदानीं तस्य परामेदं चोक्ता ततः करमिकवेपषम्येण रजःसत्वयोः स्व- 
पप्रा ततः स्वसारस्यमुख्यजीवत्घं त्यानेकधाद् भूतत्वेन स- 
वैक्षत्रहनत्वं सवाधिपतित्वं चोक्ता इति हेतोरात्मान्तबेहिष्धेति निग- 
मनाओेतनाचेतनरूपता परस्यैव बोध्यत पति तत्रापि महदादीनां 
सांस्योक्त रीतिकस्वरूपायुपलम्भातत । तमो वा इदमेकमास तते परे 
स्यादिति पाठेऽपि तत्पदेन एकस्य परामर्शात् स पवाथः । नचात्र 
सप्तम्या आधारधयभावस्फोरणाश्विभाग पव बोध्यत इतिं श- 
जाम । सुबालोपनिषदि प्रलयप्रकरणे, पृथिव्यप्सु प्रलीयते आपन्ते- 
जसि बिरीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते वायुराक्षारे विलीयते आ- 
क्रादामिन्दरियेभ्विन्दरियाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राणि भूतादौ विलीय- 
न्ते भूतावि्मंहति रीयते महानव्यक्त कीयते अव्यक्तमक्षरे षिलीयते 
अक्षरं तमसि विलीयते तम पडामवतिं परस्मित्र् परल्तान्न सन्नास- 
श्च सदसदिव्येतक्निवोणमनुशासनमिति वेदाबुकश्षासनमित्यव शाब्दा 
न्तरेण कयव्यतिरिक्तैकीभावस्वरूपयोधनादविभागरूपदरकीमावस्य 
शरक्तुमराक्यत्वात् । नच स्वरूपेश्यं लय एकीभावस्त्वविभाग इति 



२ अध्याये १ पादः। ५५१ 

वक्तुं शाक्यम् । लीङ् ग्छेषण इति धात्वर्थस्य, पके मुख्यान्यकेवला 
दनि केवल्यरूपस्मेकशान्दार्थस्य च बोधननाभयत्र लक्षणाप्रसङ्गात् । 
पकपद्स्य मुख्याचरथग्रहणे तमसोऽप्यविभागेन सत्ताया, परस्तान्न 
सनासन्न सदसदिति परतरयावशिवेधानथंकयप्रसङ्ाश्च । उपक्र- 
मे च, कि तदासीत् तस्मैस हावाचन सन्नासन्न सदसदिति त- 
स्मात् तमः सञ्जायते तमसि भूतादिभूतादेराकःशम् आकाशाद् 
वायुवायोर्चरन्नगप अद्भयः पूथिची तदण्डं समभमवदिति खषटि- 
प्र(क्षाठेऽपि तथ। ध व्रणात् तमस उत्पत्तन्नावणाश्चाविभागस्य साख्य- 

प्रक्रियायाश्च प्रदीतुमशक्यत्वात् । श्वेताभ्वतरेऽपि, यदा तमस्तक्न 
दिवान रात्रिनेसन्न चासन् रिव एव क्रवल इत्यत्र तमोऽ्ङ्कूतका- 
ऽपि शिवकरवस्यश्रावणेन तमसि शिवामेदशव बोधनाश्च । तथासं 
यथ। सन्धव्रखिल्य उद्रकं प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत नाहास्योद्रह- 
णव स्याद् यता यतस्त्वाददीत टखवणमेवेति बृहदारण्यके टवणर. 

सोधननाविभागस्मैव लयपद्ाथत्वेन निद्धौराञ्च।पवञ्च गर्भोपमिष- 
दपि युक्तम, अप्र प्ररृतयः षाडशविकाराः शरीरमिति । तदपिन 
सांख्यरीतिकतत्वसंग्राहकम् । किन्तु श्रौतानां ब्रह्मजन्यानामेव संप्रा 
हकम्ातथा चूलिकोपनिषद्यपि विकारजनननी मायामष्ररूपामजां धुवा- 
मिल्यादिना प्रति परमात्मानं च प्रत्य यबुक्तं, तद्प्यभ्र, "तमेफै- 
मेव परयन्ति परिशुद्धं विभुं द्विजाः । यांस्मन् स्वमिदं प्रोतं ब्रह्म 
स्थावरजङ्खमम् । यस्मिन्नव खयं याति वुदृब्रुदाः सागरे यथा इति 
ध्र च, जायन्ते वुदृबुदा इवेति च दष्टान्तकथनात् खरूपेकष्य एव 
पयंवस्यति, न त्वविभगे। अतः प्रदनोपनिषद्यपि सुपुतावस्थां प्र 
स्तुत्य, परथिवी च पृथिवीमात्रा चेत्यादिना, प्राणश्च 'धारयितव्यं च- 
त्यन्तेन यानि तच्रान्युक्तानि तान्यपि न साख्यरानिक्रानीति बाद्ध- 
व्यम् । तदेतवुक्तं लोक वेदे चाजुपङन्धरति । पवं चेदर्माधिकरणा- 
न्तरत्येन सिद्धति । पूर्वोक्तन्ानाय महदादिविचागणायां सांस्यस्मू- 
त्यजुषयोगे पूर्वोक्तश्चुतिविरोधो मवति न वेति संशय, महर्पिप्रत्य- 
क्षाश्च भवतीति पूर्वपक्षी महर्धस्तैधां तथोपपादने तात्पयौमावात् 
तदशेभ्पि सांख्यस्मूृतेर्नित्यायुमेयश्ुतिमूरुकत्वाभाव इति सिखान्त- 
सिद्धेरिति बोध्यम । 

रामायुजाचायोस्तु, इतरेषाम् अतिप्रामाणिकानीं मन्धादी- 



५५२ सप्रकाशे अणुभाष्ये । 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 

पाङ्यस्परतिनिराकरणेन योगस्मृतिरपि निराकृता द्रष्टव्या । 
योगस्य वैदिकलशङ्या मेदेन निराकरणम् ॥ २ ॥ 

नां कपिलष्टप्रकारण तच्वानुपलब्धः श्रुतिविरुद्धा कपिनापर्लन्धि- 
ग्रौन्तिमुरेति व्याकुःवान्त । तन्मयाऽनु पदमेव पाद्मवचनोापदरानेन 
व्युत्पादितम् ॥ २॥ 

एतेन योगः प्रन्युक्तः ॥ एनैनेति पदोक्तमनिदशे व्याकुर्वन्ति । 
# सांस्येद्यादि # । यागस्मतिः पातञ्जल्बदरोनं, हिरण्यगमस्मृतिश्च 
सापि प्रृतिखवानन्व्याद्ंशे मदांशे सोपाधिकेश्वरस्वरूपांये च 
निरारृतेवथः । पृथका निरकरणप्रयाजनमाहुः । # वेदिकत्वश- 
दूः्यति # । श्वेताश्चतरोपनिपदि, िखन्नतं साप्य समं रारीरं हरदी- 

न्द्रियाणि मनसा संनिवेदयति पृथ्ठ्यत्तजोऽनिलये समुत्थित पञ्चा- 
त्मके योगगुणे प्रवर्त, न तस्य रागो न जरा न म॒न्युः प्राप्तस्य यो- 
गाज्निमयं शरीरमित्यादिमन्ाथसवादाद् वेदिकव्वशङ्धथा । इदं 
चऋनिदेशसू त्म् । अतिद् रा्चात्रासाददयाशङ्कायां सादृश्यप्रतिपादन- 
रूपः । तेनात्रेवे संरायादिकं वोध्यम् । सोगस्मनावीश्वरनच्वाभ्युप- 
गमान्मोक्षसाघधनतया वदान्तर्विहितयोगस्याभघानाद् वक्तुहिरण्य- 
गमेस्य वेदवेद्ान्तप्रवतनेर्भघ्रटरतत्वात् तद्वाक्यस्य सर्वेषां पूज्यत्वा- 
त॒ पतञ्जलेरपि तथात्वात् तद शनभाष्यस्य व्यासचरणेः कृतत्वात् 
सांख्यतोल्याभाव यागेन समन्वयसद्धचो भवति न वेति सन्दहे, 
उक्तहेतूनां सस्थे अभावात् तया सङ्कचामावेऽपि योग सस्वात् 
इवताश्वतरात्मकप्रतयक्षश्रुतमू लन्वाच्च तेन सङ्काचो न्याय्य इति 
पूवः पक्षः । 

सद्धान्तस्तु-अब्रह्मामकप्रधानकारणवादादीश्वरस्य निमि- 
ततामःत्राभ्युपगमाद् भ्ययस्यःवरस्योपादानताविरहण तदीयनिखि- 
लगुणज्ञानामावेन ध्यानस्याप्यपूणोवषयत्वाद्धिरण्यगरभस्य सृष्वि- 
ग्येण हैसगीतायामिव तदंशो बोधाभावस्यापि शक्यवचनत्वा- 

जजञाने पि जघन्याधकार्येऽर्थ तावन्मात्रकथनस्य युक्तत्वेन तस्या 
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भं विलक्षणत्वादस्य तथात्व च शब्दात् ॥ ४ ॥ 

बाधकोऽयं तकं! । भस्य जगतो विलशक्षणत्वादचतनत्ा- 

सदो चाहैत्वान्मनोनिग्रहसाधनांशे तस्या अविरुदधत्वेन तदीयभा- 
ष्यकरणे $पि दोषस्य विरुद्त्वाश्च तया वेदान्तोपरबहणस्यायुक्तत्वाश्न 
तया समन्वयसङ्कोचः सम्भवतीति ॥ ३॥ १॥ 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्व च शब्दात् ॥ पतं तुल्यवखि- 
रोधेऽपि स्वविवशक्ितस्मृतेः समूलस्वग्ोघनेन तत्स्मृनिप्रामाण्ये निरा- 
कृते श्रुतिविप्रतिषेधं युक्त्या प्रददयं प्रत्यवतिष्ठन्नं युक्तया निरा- 
कलुमधिंक्ररणान्तरमारभते । तत्र मास्तु सांस्यादिस्मृष्या सम- 
न्वयस्य वाघस्तथापि तदीयेन तकेण बाधो भविष्यतीति पूवपक्ष- 
माह सूब्रह्येन । तद् व्याकुषन्ति। # बाधक इत्यादि # । सांस्य- 
स्मृत्या समन्वयवबाधाभावेऽपि तदीयतफेण बाधो भवति न षेति 
संशये समन्वयवाधकोऽयं तकं दव्यथः । तक॑स्वरूपं तु, स्वोत्पेक्षि- 
ता युक्तिस्तकं इति तकाप्रतिष्ठानस्त्रे वक्तव्यम । ननु पृषेतन्तर 
वदस्य परानयेक्षं प्रामाण्यं व्यासमतानु सारेण जेमिनिना मौत्पस्ति- 
कसूत्र स्थापितमिति नकनिमिस्तकस्यान्यपेक्षस्य कोऽश्रावकाशा इति- 
चदि" थम्-तव्र ह्यार्यतिरेकश्ारथैऽनुपलन्ध इत्यनेन साभ्यविष्रय पव 
तथात्वमिति प्रतीतेः सिद्धविषये वेदान्ते, मन्तव्य इति दण्टव्यवा- 
कथेकद रादरनाद् युक्तिमिरनु चिन्तनस्य च मननपदाथत्वाद्त्र त- 
कष्यापक्षितत्वदस्त्यवकाडा इति । सूतं व्याचक्षते । *# अस्येत्या- 
दि #। अचतनत्वमन्येषामपि विलक्षणघमोणामुपटक्षकम् । कार- 
णपदे चांरित्वस्य । अश्र च, नेति साध्यनिर्देशः । तथाच पूर्वत 
चेतनं निदौष ब्रह्म न जगदुपादानम्। जगदिरक्चषणल्वात् । यद् य- 
दिलक्षणं, तदू" न तदुपादानम् । घरविलक्षणतन्तुवदिति । तथा, ब्य 
न जीवानामंरिभूतम् । जीवविलश्षणत्वात् । यद् यड़िनक्षरण, तदू 
न तदंिभूनम । रप्यखण्डविलक्षणसुवणेवदिति । वेलक्षण्य, 
बरह्मणश्चतनस्य ज्ञानात्मकस्य शयु खस्य शब्दात् प्रमितस्य, जाञ्यमोहा- 
मकत्वतुच्छस्वादिविरिटाज्जगतः प्रलयक्षसिद्ाच्छन्दप्रत्य्षाभ्या- 
मेव सिद्धम । पव वुःखित्वाज्गत्वादिविरिषएाज्जीवादपि निद्यनिरव- 
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चेतनं न कारणम् । विलक्षण शब्दात । विङ्नातं चाविद्रतिं 

सेति । परयक्षस्य भ्रानिलं मन्यमानस्येदं वचनम्॥ ४ ॥ 

ध्यानम्दार्मकस्य तस्य वैलक्षण्यं सिद्धम् । तथाच ब्रह्म यदि ज- 
गनुपादाने जीवस्यांशि वा स्यात् तवुभयविलक्षणं न स्यात् । यतो 
नैषमतो त्ैवमिद्येषं बाधकस्तका ोध्यः। 

भासकराचा्यास्तु, देदेन्द्रियान्तःकरणप्राणात्मवारिमतेन तेषु 
कादाचित्कं चेतन्यमुपगम्य, जगद् ब्रह्मसलक्षणं ब्रक्मापादेयत्वादृं 
यदवे तदेवमिति सामान्यव्यापिमरतानुमानेन जगता ब्रह्मसक्षणत्वे- 
ऽनुमिते पृवोक्तहेतोः खरूपासिद्धत्वमाशद्य यदि देहेन्दरियादीना- 
मिवाक्राशादीनां पाष्राणान्तानां चेतन्यमनुद्भूतं स्यात् तद्रव् क- 
धाचिवुपलभ्येत । नचेवमुपलभ्यते । हिनाहितप्रृत्तिनिदरत्यथक्रिया- 
याः कदराप्यदहौनाख्चेतन्यस्य च तदनुमेयस्वादतस्तेषु चैतन्यस्य 
प्रलयक्षानुमानाभ्यां बाधितत्वेन खरूपामिद्धि निरस्य.विटक्षणत्वा- 
दिति हेतुं साधितवन्तः । तेन रारीरादिष्वपि चेतन्यसाधकदेतृनां 
साधारणत्वं व्यतिरेकव्यमिचारादिषफं चोश्नीय तेष्वप्यचेतनत्वमेव 
साधनीयमिति तदीयपूवपक्ष्याशयः। हेषरं विष्वृण्वन्ति । # विल- 
क्षणत्वमित्यादि # । सूत्रे अस्यतिप्दं देहर्छदीपवद प्रेऽपि सम्बद्ध- 
ते । तथात्वं च विलक्षणःवम । ननु विलक्षत्वस्य प्रयक्षसिदत्वात् 
तेन हेतुना ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे जगनश्च तत्कावंत्वे धूपिते कि- 
मिति शब्देन विलक्षणत्वमाघनमित्याकाङ्घायामाहुः । # प्रयक्ष- 
दयया #। प्रत्यक्षस्य भ्रान्तित्वं मन्यमानस्य सांस्थेकदेरिनस्तादशं 
वेद्ान्तिनं प्रति स्वमतोपष्टम्मक्मिदं विलक्षणत्वस्य भ्रौ तत्वबोधक् 
वचनं चतनाचेतनविभागस्य श्रुतावपि दृर्षितत्वाध्रिय्थकभ्र । त- 
थाचायं तक्ोदिरपरामाणिकः, भ्रुतिविर्दत्वाद्, बाह्यतक्रादिवदिय- 

प्रामाण्यसाधने, प्रामाणिकः श्रुतितात्पयगोचरत्वात ससरकादव- 
दिति प्रतिमाघनेन तस्याभाखीकरणाथमेतत्फथनमिति भावः। 

रामानुजाचायौस्तु जीवे ब्रह्मवैलक्षण्यबोधनायापिं शरुतिमा- 
हुः । समने दे पुरुषो निमप्राऽनीशया शोचति युद्यमान । : अ- 
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अमिमानिव्यषदेशस्तु विशेषानुगातिम्याम् ॥ ५॥ 
मृदत्रवीत्, आपोऽत्रुवन्, तत् तेज एेप्षत, ते ह वाचमूचु- 

स्त्वं न उद्रायेति । एवफादिश्रुतिमिभूतिन्धियाणां चेननलं प्रति- 
पाश्रव इयाय तुशब्देन निराकरोति तस्दमिमानिन्य एवं 

नीरश्चात्मा षद्धयते मोक्तृभावादिति ¦ तथाच पादादिववृश्षात्वमपि 

न युक्तमिति तदाशयः । तथाचानन्यापेक्षस्यातीग्द्रि्ाथगोचरस्यापि 
ह्ाखस्यावदयं तकंसापेश्चतां । सर्वेषां प्रमाणानां कचिदिषये तका- 
नुगरदीतानामेवाथैनिश्चायकत्वम् । त्को नाम अथसखभावविषयेणः 
सामान्यविषयण या निरूपणेन प्रामाण्यग्यवसापकं तदितिकतंव्य- 
तारूपम् ऊहापरपयौयं ज्ञानम । शाखस्य त्वाकाङ्कायोग्यतासन्नि- 
विक्षानाधीनप्रामाण्यस्य सुतरं तदपेक्षा । अन्यथा तद्रहितम्पपि 

वाक्यं प्रमितिमुत्पादयेतव् । अत पव मनुनापि, यम्तर्कणानुसंघधक्ते 
स धमे वेद् नतर इत्युक्तम् । आत्मविधये., मन्तव्य इति वेदान्त- 
श्ु्याप्युक्तम 1 किञ् । वेदान्तेजे मतो ब्रह्मोपादानताप्रतिपादननिश्चये 
घट क्रीनां चेनन्यशक्तेश्चैतन्यस्य च तेष्वनुदृभूनसन्ताया निश्चयस्त- 
निश्चये च सति वेदान्तेजगतो ब्रह्मो पादानतापरतिपादननिश्चय इत्य- 
न्यान्याश्चयः । तस्मान्न विलक्षणयोः कायेकारणभाव इत्याप्याहुः॥४॥; 

अभिमानिग्यपदेशस्तु विशेषःयुगतिभ््याम ॥ नयु कि साल- 
क्षण्यं प्रकृतिविक्रारयारभि्रेतं यदभावाजगनो ब्रह्मापादानत्वासम्भ- 

घं प्रेषा न तावर्मेसालक्षण्यम्। म्रन्पिण्डधघरयाः पिण्डत्वाद्यभावस्य् 
प्रत्यक्षतो निश्चयात्। अथ यत्किञ्चिद्धमंसालक्षण्यं,तदा तु सस्या सा- 
टक्षण्ये वमेत एवेति। यदि च येन धर्मण कारणमून घस्तु वस्न्वन्नराद् 
व्यावृत्ते तन घर्मेण सालक्षण्यमामिप्रतम । तादशं चात्र चेतनत्यम् । 
तद् मावान्न जगतः कायत्वमिति ब्रुषे, तद्रा तु, मृदव्रवीत, आपोभ््ु- 
वन्, ते ह प्राणा काचमूचुः,ते दह प्राणा अहंश्चयमे विवदमाना घ्र 
ह्माणं जग्मुरित्यादिषु मृदादीनां चननैक्रियाश्रावणात् पुगणयु नदी- 
समुद्रादनामपि चेतनत्वस्मरणाश्च तेष्वपि साटक्षण्यमाध्रयणीय- 
म । तकं श्रुत्यनुच्रहस्य त्वयाप्यद्खीकारादिष्या शु यमुत्तरं पटली- 
त्यारयेन ब्याङ्ु्ैन्ति । # सुदित्यादि #। # निराकरोतीति #। 
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देवतास्तथा वदन्ति । कुतः ! । वेद एव वि्नातं चाविङ्नाते चेति 
चेतनाचेतनविरेषोक्तेः । अनुगतत्वा्च । अर्वाग् मूता मुखं 
प्राविकशदिसेवमादिविशेषानुगतिभ्यामभिमानिलमियथः । देवता- 
पदं च श्रुखन्तरे ॥ ५॥ 

द्यते तु ॥ ६ ॥ 
परि््रति । तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । दृश्यते हि काय 

कारणयेर्वेरप्यम् । 

पूथेपक्षी निराकणेति । # कुत इति # । अभिमानिन्यो देवता पएवा- 
श्राभिप्रेता इतिं कुतोऽवगम्यते । विङ्षपदं व्याचक्षते । # वेद् पवे- 

ल्यादि # 1 तथाच यदि चेतनत्वं सवेस्याभिप्रयाद्, यदि चोक्वा- 
क्येष्वमिमानिन्यो देवता अभिप्रेता न स्युस्तदाक्तश्रनौ विभागं वि- 
कोषरूपं न श्र्यात् । अश्रिवोगिद्यादिना अनुप्रवेशारुपामनुगति च न 
यात् । थतस्तथेत्यथै इति । विहषपदस्याथौन्तरमाहुः । # देवता- 
पदमिव्यादि # । हन्ताहमिमालिखरो देवता इति देवतापदं तेजोऽब- 
ज्ञानां विशेषणं छान्दोग्ये । पता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमाना 
दति कौषीतक्षिग्राह्मणे च प्राणानां विशेषणमित्यथैः ॥ ५॥ 

तथाच जगतोऽचेतमत्वन विलक्षणत्वाद् ब्रह्मोपदियत्वानुप- 
पन्तेस्तकानुगरदीतस्मरलयतुरोधन जगतः प्रधानोपाद यत्वं प्रतिपाद्यते । 
धवं जीवेऽपि मेद् एव प्रतिपाद्यते। निलयत्वादिकथनात् । ततश्च रक्ष- 
त्यादय उपाद्ानत्वप्रतिपादकाः, पादत्वादर्योऽरात्वप्रतिषपादकाश्च 
सत्प्रतिपक्चन्वादाभासाः । तस्मात, कारणत्वेन चाकारादिष्विति 
सूत्रे यद् यथाग्यपदि ् टस्यक्षारणत्वमुक्त, तत् प्रलक्षवियोध।दसङ्त- 
भिद्येवं प्राप्ते सिखान्तसुभ्रं पठन्ति। 

इयते तु ॥ तद् व्याचक्षते । # तुशब्द इत्यादि #। # बैङ- 
प्यमिति # । वैलक्षण्यम् । अत्रायमथैः । विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो जग- 
त्कारणत्वं दुषयतो भवतः, कि कायकारणयोः स्वधर्मः सारूष्यं 
विषक्षितम् ? उत केनचिद् धर्मेण ?। अथवा येन धर्मण कारणं ष- 
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केशगोमयदरशिकादौ चेवनादचेतनोत्यत्तिनिषेषे वदशस्थैव नि- 
बेषः । वस्यांशसम्पत्तिश्चव् प्रकृतेऽपि सदशः ॥ ६ ॥ 

स्त्वन्तराद् व्यावतेते तेन धर्मेण ?।नाधः। रोकषिरुटडत्वाव्, सर्वा- 
शसारूप्ये कायकारण भावहानिप्रसङ्ात्, प्रङतिगतानां गुणसाम्य- 
त्वसव॑मूखत्वादीनां विकृतिष्वभावेन विलक्षणतया प्रृतेरपि कार- 
णताभङ्परसङ्ात्, तन एव ब्रह्मणः कारणत्वसिद्धा हेतोर्थौन्तर- 
साधकत्वापत्तेश् । न दवितीयः । अतिप्रसङ्ापत्तः, सश्िदानन्द्र- 
पाद् ब्रह्मणः सदं शाजडानां चिद श्ञ्जीवानाम आनन्दांशादन्तयौ- 
मिणां ब्युश्चरणमिति तत्ततसारूप्यस्य तश्र तप्र विद्यमानत्वाद् भववु- 
केतोः खरूपासिदत्वाश्च । न तृतीयः । देहादीनां येन धर्मण व- 
स्त्वन्तराद् व्यादृ्तिस्तेषां धमोणां देहन्वगोमयत्वाकीनां कशबरशि- 
कादिष्वभावचेन तेषामप्यक्षारणत्वप्रसङ्गात् । चेतनादेहाक चेतनस्य 
केरानखदन्तदेरचननाद् गोमयाञ्चेतनस्य बरश्चिकदेरुत्पसिद शनन 
हेतोः साधारणत्वाश्च । यदि च दहाजडात कशा्दीनां तशा, 
गोमयाजडानां बृश्िकदहानामेवोत्पतिरित्युच्यते तद्ा तृक्तमव ख- 
ङूपासिद्धत्वम् । तस्माश्नानेन ब्रह्मकारणत्वदुषण, न वा मृदादीनां 
बरह्मकायेत्वदुषणमिति । इदं च तवर हतुं तश्च भरुतिसिद्धत्वं चो- 
पगम्य दूषितम् । माध्वव्यतिरिक्तानां सर्वेषामप्येतदेव मतम । तु- 
तीयसुषाधिन्यां वेलक्षण्यस्य भ्रान्तप्रतीतत्वं. नतं विदाथ यदइ्माज- 
जानान्ययुष्माकमन्तरं भवातीति ध्रुतिवलाद ङ्गीक वेलक्षण्यानुष- 
गमेन दूषितम् । वैलक्षण्यमन्यस्मादन्तरा दश्यत, न तु वेलक्षण्य- 
मस्तीति । तदेतदश्रापि सूचयन्ति । # चननादित्यादि #। # तदश- 
स्येति # । अचेतनां शस्य । तथाच भ्रान्तप्रत्यश्चालम्बनेन श्रुतिप्रल्यव- 
शयान म युक्तमित्यथैः । सलक्षणात् सलक्षणोत्प्षबहुशो दशनादुक्त- 
दूषणममन्वानै प्रति समाध्यन्तरमाहुः । # तुल्यत्यादि # । # चदि- 
ति # । विवक्षिता चेत् । तथाच, यथा सतः पुरुषात् कशलामानि 
तथाशक्षरात् सम्मघतीह विश्वमिति मुण्डकभुतो सतः सवुः्पसि- 
भावणेन दहीनानुग्रहेऽपि नास्माकं दोष इत्यथः । अस्मिन् पक्षऽभि- 
मांनिव्यपदेद्ासुत्रमपि सिद्धान्तसूभम । तद यस्तु, विक्षानं खायिक्षानं 
चेत्यत्र विह्लानराद्दो ऽभिमानिष्यपदेशाऽभिमन्तम्याद् वेलक्षण्यवो- 
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धनार्थो, न त॒ कारणवचनः। कुतः ? विशेषाजुगतिभ्याम । सश्च त्य- 

श्चाभवरित्यादिना काैस्येवेतरेतरविशेषात् । सत्यमभवदिति कार 
णरूपस्यानुगतेश्चेति प्रतयक्चविरोधपरिहाराय दवितीयं सूत्रम। पवमश्र 
भ्याख्यानद्वयेन शुत युक्तिविरोधः परिहृतः । तेन यथाग्यपदि श्य 
कारणत्वं निष्पत्यूहम । एतश्च तुर्सिहतापनीयादपि सिद्धति । त- 
थाहि । नवमलण्डे आत्मनां परमात्मना शुदामेदं जिल्ञासुमिरदतैः 
प्रजापतिर्विंशपितस्तान् प्रति ब्रह्मवादमुपदिदेश । तत्रोपद्ठएऽनजुम- 
सैष शव्यनेनाहेपरव्ययगम्यमात्मानमनू्य सिंदशिदू प एवेति तस्य 
पराभेदं विधाय ष, गयामेतस्य प्रभेदेन खस्योपद्र- 
ूत्वाभिमानो इृथेति बोधनाय वकारो हयुपलभ्या सतेति परमा- 
त्मन पवोपद्टन्वमनेन भ्रमात् खरस्मिन्नभिमन्यते हत बोधयित्वा, 
न ्यल्ति देतसिद्धिरात्मेव सिद्धो ्यद्धितीय इत्यमेद्ं निगमयामास । 
तन्न मेदः प्रत्यक्षसिद्ध शति नद्धैतसिद्धिरित्याशङ्कायां श्रयक्षस्य 
भ्रमत्वाय मायया ह्यन्यदिवाति मायारूपं दाषं व्र हेतुत्वेनाह ¦ अ- 
न्यविव प्रतीयते, न त्वस्वादत्यथः। ततो, नन्वस्तुमायाया बोपत्वं, 
तथाप्यन्यस्याभाव तया कि प्रत्याय्यम् हि खपुष्पमिवायन्तासत् 
प्रत्याययितुं शक्यते।अतः प्रतीतिबलात सिद्धेऽन्यस्मिन्नयं जीवो भिन्न 
पव मन्तव्य इति कथमस्य परमात्मादरेतसिद्धिर््ाकाह्भायां तत्साध- 
नाय पुनराह । स वा एष आत्मा पर पवेषेत सयमिति । ततो, ननु 
प्रतीतस्य बाधे विना वाक्यमात्रेण मायिकत्वं न प्रतिपत्तं ाक््यत 
इत्याकाट्ायां तत्साधनाय पुनराह । तथाहि प्राज्ञे इति । यथा तेजसे 
प्रतीयमाने सवै प्राज्ञे घाध्यत इति मायिकं तथा विश्वरिमन् प्रतीत- 
मपि तुरीये बाध्यत हति मायिक मन्तव्यम् । तेन भेदोऽपि मायिकः 
इत्यथः । तदेतद् व्याकसोति । सेषाऽविद्या जगत्सर्वमात्मा परमातमे- 
वेति । ततो, ननु तत्र निद्रावशादक्षानसत्ताऽस्तीति तच्न्यस्य सवस्य 
मदस्य चाविद्यकत्वं युक्तम् । जाग्रति सा नास्तीति कथं सवेष्य मा- 
यिकत्वं प्रतिपस्चव्यामल्याकाद्कायां जाग्रत्यपि मायाकृतं पराभवं मा- 
यासां चानुभावयति । खप्रकःशोऽप्यविषयक्ञानत्वाज्ञानन्नेव ह्यत्र 
न पिजानत्यनुभूतमाया च तमारूपानुभूतेरिति । अत्र अविषयशक्षान- 
रूपत्व जीवसखरूपस्य स्वप्रकारात्वे जाने च हेतुः । तथाच अह- 

मह इति विरि्ायुभववलात् तत्कृतः पराभवस्तस्याः स्वरूप सत्ता 
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च बोध्या । तथाच दएटान्तदाणौन्तिकयोदोधतौल्यात् तस्य च माया- 
ख्यदोषस्य निद्राचिन्ताद्यवस्थामेदेनायुषतैमानत्वाज्ञात्रत्यपि सवे- 
ष्य खस्मिन् परमात्ममेदस्य च माविकत्वं मन्तव्यमिव्यथः । ननु 
तत्कृतपराभवस्य मायायाश्चाजुमवादस्तु मदस्य मायकत्वं, परन्तु 
सवस्य जगतः कथं मायिकत्वमिव्याकाह्ुयां जगतस्तथास्वे देतुबो- 
धनाय तच्स्वरूपमनु भावयन् हेतुसखरूपमनुमापयति । तदेतज्ञडं मो- 
हात्मकमनन्त तुच्छ रूपमस्या इति । तथाच स्वप्रकादापरमात्मसख- 
रूपध्मविरुदै ज डन्वमोाहत्वप्रमाणसम्बन्धानदतरैरस्य परमातमसवरू- 
पताया अशश्यवचनत्वादस्य मायिन, तेनैव तस्याः स्वरूपं ता- 
हरमनुमातव्यमिद्यथेः । ततो, नन्वनुभवे तस्याः स्वरूपमावरकमे- 
घानुभूतं तमोरूपत्वान्न तु विक्षेपकमिनि कथमयं भ्रम इत्याकाङ्खायां 
तस्याप्तथात्वमप्युभूनमेव्याह । व्यञ्जिका नित्यनिदृत्ताऽपि मूदैरा- 
स्मेव दृष्टाऽस्य सस्वमसत्वञ्च दरोयति सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां स्वत- 
सत्रास्वतन्त्रत्वेनेनि । तथाच परमात्मनः सकारान्निषृ्तापि सा मू- 
देर्नानिभिरात्मैव दष्टा आन्ममद्ात्मकं विष्पमुत्पादयन्त्यवेयं दष्टा । 
भतो मेदस्येव्रास्यापि जइत्वादिविरिण्स्य व्यञ्जिका सती, अस्य ज- 
गतः साद्कःयरीतिकसिद्ध"वनैयायिकादिरीतिकासिद्धत्वाभ्यां मीमां 
सकप्रतिपश्नस्वतन्त्रत्वमायवादिप्रतिपन्नास्यतन्नत्वेन च सस्वमस- 
स्वं च दुरोयतीति तयेवायं मेद्वादादिपतिपन्नजगदरूपोऽपि श्रम इ- 
त्यथः । ततो, ननु तस्याः कथमेवं जगद्रुपो मेदरूपश्च पारणाम ¶्या- 
का हायामुमयं शष्टान्तेनाह । सैपा घटव्रीजसामान्यवव्नकवटदाक्ति- 
रेकवेति । तथाच सामर््यनेकस्या अनेकविघः परिणाम इत्यर्थः । म. 
त्रापि कथिदृर्थोऽतिगोप्य इति विशेपबोधनाय दृष्टान्तं व्याकृत्य 
काएौन्तिके केनचिदंशेन योजयति । तच्वथा चटवीजसामान्यमेकम- 
नेकान् स््राग्यतिरिक्तान् वटान् स्वव्री जानुत्पाद्य तत्र तत्र पूणं सन्ति- 
एदयेवमेषेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि पृणानि क्षेत्राणि दक्षयिन्धां 
जीवरेरावाभासेन करोति माया चाविधधा च स्वयमेव भवतीति । 
मत्र च वरस्थानापक्नानि क्षेत्राण्यनेकत्वस्थानापन्नं परिपृणत्वं स्वा- 
व्यतिरिक्तत्वमुभयश्रापि समानम् । उत्पावनस्थाने परस्मै प्रदद्नम्। 
सश्र पूणेसंखितिस्थाने दयोरामासेन करणं, स्वस्य दविधाभवनं चति 
विशेषः । तथा सति जगद्रपेषु क्षेत्रेषु जडत्वं मोहात्मकत्वमनन्तत्वं 
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तुच्छत्वं च यदृ मासते तत् तेषामेतदव्यतिरिक्तत्थावेतदीयम् । कि- 
अ । शेत्रप्रदशेनोत्तरं दयोराभासेन करणोक्तया भआभासभूतयो्जवि- 
शयोने द्रष््वं किन्तु परमात्मन पवोभयदरटन्वम । स्वद्वैघीभावो- 
त्या च दिविधाभासाधारत्वं बोधितम् । श्यं च परमात्मनः सका- 
शान्नित्यनिदृ्तेति, न तदुपाधिः, फिन्तु जले चन्द्रफिरणवद्विभ- 

क्त पव ्योऽशोऽध्यां प्रविराति तवुपाधिभूत्वा भंशानां परस्परं पर- 
मात्मन सकादाच्च पदं मोढ्यादिधमयेशिष्ट्यं च दशयति । तेन 
मेदङूपोऽपि तस्याः परिणाम इत्यथः । ततस्तस्याः कथमेवंरूपते- 
ल्याकाद्कायां तस्याः स्वरूपमाङ्क। सेषा चित्रा सुदा बहरा स्वय - 
गुणभिन्ना अङकुरेष्वपि गुणभिन्ना सवेत ब्रहमविष्णुदिवरूपिणी चे- 
तन्यदौीपेति। यनत्र चित्रैव्यादिमिश्चतुर्भिः करमेण जगतो विचिघ्रा- 
करे जडत्वे मोहात्मकत्वे संस्याृते भानन्त्य तुच्छत्वे च तत्स्व 
भावो हेतुत्वेनोक्तः । भङ्कुरेष्वपि गुणभिन्नेत्यनेन तद् दकूरभूतानां 

गुणानामपि प्रत्येकं सङ्खातत्वं नानाप्रकारफम्यण्ि्रस्तारप्रयोजकन्वा- 

योक्तम् । पतावदुपादानतानिवादफं स्त्र ब्रह्मविष्णुशिवरूपिणी- 
ति सृष््चादित्रिविधकवृत्वनिवीहकम् । तश्च रूपत्रयं नास्याः, कि- 
त्वेतद् पश्रयमस्ां ब्रह्मण इति बोधनाय चेतन्यर्दसित्युक्तम् । तदे- 
तन्निगमयति । तस्मादात्मन एव अविध्यं योनित्वमषीति। यस्मा- 
दाभासाधारभूता माया चेतन्यदीप्त्येव ब्रह्मादित्रिरूपवती तस्मा 
दातमन एव त्रैविध्यम् । मामासामास्ययोः समानाकारत्वस्येवार् ` 
भवात् । अत्र त्रैरुप्यमिति वक्तम्ये भ्रेविध्यमिति यवुक्तं, तेनावि- 
द्यायामपि देवमनुष्यासुरमेदभिन्नत्रिविधजीवप्रयोजकं रूपमप्या- 
तमन पवेति बोधितम् । यस्माच्च चेतन्यदीप्लया दशयिश्येव, नतु 
कर्परी, तस्माद् योनित्वं निमिस्कारणत्वमप्यात्मन प्वेति । तथाचा- 
भासनिमिन्तत्व जगन्निमोतृत्वं च श्ुदस्य॑व स।कारस्येति बोधितम् । 
तदेतद् ब्युत्पादयन् पूवेमाभासयोर्वैलक्चण्यमाह । मभिमन्ता जीवो 
नियन्तेश्वर इति । तत्नोभयोराभासत्वे तुद्यत्वे कथमेवं वैलक्षण्य- 
मिद्याकाङ्कायां तत्प्रयोजकं रूपमाह । सवोहैमानी हिरण्यगमेखि- 
रूप रभ्वरवद् प्यक्तचेतन्यः सर्वगो हीति । दिरहैती । यस्मादयं 
स्वौहम्मानी सवेगः समष्स्तस्माद विद्याग्यष्टश्मुपाधयो जीवास्त- 
सदमिमन्तारः। यस्मादीश्वरवद् व्यक्त चेतन्यस्तस्मात् ते नियन्तारो, 
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स्मात् अिङूपस्ततस्तव् दुरोपाधयो प्रक्षादयोऽपि प्रत्येकं तादशाः। 
इष्टान्तीभूत श्वरः को वेत्यत आह । एष हे्वरः क्रियाक्ञानात्मेति । 
एष्र इति प्रकान्तपरमात्मा । तथाच तस्य करियात्मस्वात् ,तत्प्रतिड- 
पोऽयं सवौऽहम्मानी, तस्य ज्ञानात्मत्वादयं उयक्तचैतन्य श्व्यथः। 
पवं योभित्वं समथयित्वा कायकारणयोः सालक्षण्यं वैलक्षण्यं चा- 
ह । सवै सवेमयं सर्वे जीवाः सवेमयाः सर्वावस्थासु तथाप्यल्पा 
इति । तेन यन्मूले तदेव कार्येषु स्वट्पमिति योधितम् । एवं कार्य- 
माभासश्च व्युत्पादितः । तेन कारणत्वमाभास्यत्वं च रदीशृतम् । 
अतः परं जीवात्मानं मुख्यस्या प्रणवप्रतिपा्यत्व निगमयितं पर- 
मात्मन पवारदस्थामेदं क्रियाभेव् चाह । स वा एष भूतानीन्द्रियाणि 
विरतं देवताः क। शां खट प्रविदयाऽमूदढो मुद इव स्यवहरन्नास्े 
माययेव तस्मादद्य पवात्मेति। तथाच यः खषा स पवांशोन प्रवि- 
इय द्विधा व्यवहरति मायया, न तु द्विधा भवतीति मुरधिचारे ख 
पवायं खस्वरूपं प्रणवप्रतिपायतां च नानुसन्धत्ते, फिन्त्वस्ि तव्- 
भिन्न शयथः । पतदेवाद्यत्वं रदीकतु दादशस्रूपलक्षणान्यस्याह। 
सन्मात्रो निलयः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरदय आ- 
नन्दः परः प्रत्यगेकरसः प्रमाणेरतेरवगत इति । अत्राभासस्यापि 
भ्रत्यक्रत्वात् तदृव्यवच्छेवायेकर सपद्म् । अयमेव च मुख्यो हेतुः । 

पतेन परत्वे सिद्धे तत आनन्दत्व ह्येवं द्वादश्लक्षणकत्वसिसौ 
निष्प्रत्यूह परमात्माभेदसिद्धा प्रणवप्रतिपाद्यत्वं निगमितं भवती- 
ति । प्वं सजातीयद्धेते निरारूतेऽपि जगतोऽविद्यायाश्च विद्यमान- 
स्वाद् विजातीयद्वैतपिच्या श्युद्धाद्यासिद्धौ जीवोऽपि निन्यभिश् 
एवाङ्खीकायेः स्यादिल्याशङ्कनं निवारयितुं जगतोऽविधायाश्च सदर प- 
स्वेन ब्रह्माभेदमाह । सत्तामात्रं हीदं सवे सदेव पुरस्तात सिखंष्ि 
ब्रह्म न हात्र फिञ्चनायुभूयते नाविदानुभवात्मनि खप्रकाशे सवसा- 
क्षिण्यविक्रियेश्य इति । हि यतो हेतोः सत्तामात्रमिदं सर्वं सषि. 
पूषेकाठे सदेव । यथा पृथुवुध्नोरराद्याकारा वस्तुतो चमो इति 
धटादयो मृन्पात्रत्वान्मदेव तथा सति हि निश्चयेन विकारस्य ष्य- 
षष्ाराथेतया वस्तुतः सवात्मकवाद् ब्रह्मस्वे सिद्धम । हि यतो 
हेतोयत् सविक्रियं तद्ादावन्ते चाविक्रियम् । अत पतस्य सत आ- 
धन्तावस्यायिचारे यत् किमपि कायैमविधा च तत् सच्छनेवानुभूय- 

५७१ 
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ते, न तु प्रतिनियेन तेन तेन सूपेणातो विजञातीयङ्रेतस्याप्यभावा- 
च्दुदधाद्वयसिद्धिरियथः । तदेतत् स्वयमनुभरवैस्तानप्युपदिशति । 
पदयतहापि सन्मात्रमपदन्यदििति । इहापि जडमोहातमक् जगव्यपि 
अन्यत्वेन प्रतीयमानं यज्ञडादिरूपत्वं तदसत् । अतस्तद्नादत्य स्व 

सन्मात्रं पद्यतेदय्थः । ननु जडादिरपताप्याकारादिवद्स्मिन्नीत्प- 
सिकी पतीयत हति सन्मात्रत्रमवधारणीयमिल्याक्ाद्धायां तदव- 
धारणप्रकारमाह । सयं हीत्थं पुरस्तादयोनि स्वात्मस्यमानम्दरचिद्धनं 
सिद्धं ह्यसिद्धं तदिति । हि यतो हेतोः सव्य सद्वस्तु पुरस्तात् 

| सटिपूवेकाले, इत्थं सवौकारम्, अयानि अजन्य, स्वात्मख स्वप्रति- 
छम, अनन्द चिद् घनम आनन्दाचिदाकारमेव सिद्धम् । हि अतो 
हेतोर्निंश्चयेन वा तज्ञडमोहात्मकव्यमसिद्धम् । लथचदा्नी ज- 
डादिरूपताया ओत्प्िकन्वेन प्रतीयमानत्यऽप्यविद्यामिमवचि- 
रहद् शायामप्रतीतेरान्तरालिकमेव तदिव्यथः । पवं तस्यान्तग- 
चिकत्वं निगमयित्वा सवस्य ब्रह्मात्मकत्वमुपसदरति । विष्णु- 
रीशानो ब्रह्माऽन्यदपि सर्वै सवैगमिति । यत् सवेगं कारणभूतं 
ब्रह्म सदेव विष्ण्वादिरूपं घरादिरूपं चतनाचेतनान्मकमिदयथः । 
एवं परमात्मनः सवेरूपत्वं निगमयित्वा तदात्मकन्वेनात्मन ओत- 
त्वाय सबेस्यात्मरूपतामातमनो ब्रह्मघर्मवत्तां चाह । सयमत पव 
श्ुदधोऽवाध्यस्वरूपो बुद्धः सुखरूप आत्मेति। अत्त एव ब्रह्मात्मकत्वादेव 
सबेश्युद्ध आत्मा पवरूपश्ेल्यथैः । एतदग्रे अनुज्ञाज्नुज्ञाऽविकल्परू- 
पत्वमार्मनो ब्रह्मामेदाय प्रतिपादितम् । अविद्याया अनुज्ञायामन्त- 
भोवश्च प्रतिपादितः। तत् स्र मल्छृतनृसिहतापनीयदीपिकातोऽव- 
गन्तव्यम् । अत्र प्रयोजनाभावान्नोच्यते । इदमत्र प्रसङ्धावुक्तम । 

माध्वास्तु, न विलक्षणत्वादितिसूत्रं पटित्वा ततो, रश्यते 
त्विति सूत्रं पठन्ति । दिमूत्रमधिकरणं चाहुः । श्रुतेस्तद नुसारि- 
स्मृतेश्च न पाद्युपतादि स्मृतिवद प्रामाण्यम् । कुतः ?। विलक्षणत्वात् । 
नित्यत्वेन पुरुषाजन्यतया तद्वैलक्षण्यात् । अस्य वेदस्य तथात्वे नि- 
लत्वं च शब्दात् । याचा विरूपनित्ययेल्यादिरूपात खतः प्रामा- 
ण्यार्च ।' अन्था $नवस्थितरिति चाथमाहुः । ततोऽभिमानिग्यषदे- 
शसूग्रं परिन्वा, इदयते चत्यधिकं सूजं पठन्ति । तदपि सुत्रद- 
यात्मकर्मधिकरणान्तरमिदयाहुः । त्रापि, वेदः प्रमाणं न, भद्र 
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असदितिचेन्न प्रतिषेधमात्रतात् ॥ ७ ॥ 

श्रुतो कारणतेनासदृक्तमितिचेन्न भरतिषेधार्यमेव वचनम् । 

दित्यादौ प्रत्यक्षविरुडधवादित्वादिति पूर्वपक्चनिरासं तुना रत्वा, 
खदव्रवीदित्यादिषु तद्भिमानिग्यपदेशस्तासां विदोषालुगतिभ्यां 
सामथ्येग्यापकत्वाभग्रामङ्गीश्ियतेष्नो न प्रत्यक्षाविरोधः । तासां 
सामभ्य च मद्धिरेदयतेऽतः प्रतयक्षविराधाभावान्न श्वुतिप्रामाण्यभङ्ग 
इत्यथश्चाहुः ॥ ६॥ 

असदिति चेन्न प्रतिवेधमात्रस्वात् ॥ पू्वाधिकरणम श्रुती 
युक्तिविर।धं परिहत्य समाकयेस् ् रोक्तस्याथस्यापष्रम्भाथं श्रु यन्तर 
पुनर्विप्रतिषेधान्नरमाशङ् समाधत्त । # असदित्यादि # । तदृ 
य्याकु्ेन्ति। # श्रुताविन्यादि # । असद्वा इदमग्र आसीदिति श्रु 
तावसनः सकाशात् सृष्िस्च्यत । असच्च सद्धिकश्नम् । अभावो 
चाऽ्टीकं वा । अनस्तदव कारणमितिचन्न । कुनः ? । प्रतिचेधमा्र- 
त्वात् । प्रतिपेघस्य मात्रमवघारणं यन तत् तारशं तत्वात् । वाक्ष्या- 
न्तरस्य तन्निपेधावधारकत्वात् । छान्दोग्य, तद्धैक आहुरसदेषेद- 
मग्र आसरीदित्यनेन मतान्तरीयमसदनृद्य, कुतस्तु लल सौम्यैवं 
स्यादित्यादिना निषिद्ध्यते । प्व नानाविधं जगत् कुतो हेतोरेक- 
स्मादभावात् स्यात् । न दयेकस्मादभावान्नानाविधे काच क्वा- 
पिरम । येन तथा कल्प्येत । येऽप्यभावस्य कारणस्य वदन्ति 
तऽपि प्रागभावस्य नानात्वं वदन्तीति । अथाटीक्रं दूषयति । भ- 
सतोऽकीकात् कथं सजायेतति । न हि सपुप्पात् क्िञ्चिख्ायते। 
किञ्च । यद्यसतः सतश्च विकल्पेन कादाचिःकं कारणत्वमभिप्रेया- 
श्रातिराज्रमितिवद् वदेत् । न तु युक्तिपुरःमरं दूपयत् । अतस्तत्र 
नासतः कारणत्वमुख्यत इति न विप्रतिषेधः । अतम्न्र यदसत्पवं 
तद् भावविकारान्मकसत्ताराहित्यबोधनाथमित्यथः । एवञ्च, ना- 
सदासीन्नोसदासीदिति भाषडत्तसुक्तेऽप्यसत्पदेन भावविकारभूत- 
सत्तारहिततया सांद्याध्यभिमतं प्रधानाच्यभिप्रत्य तन्निधिद्धते । 
सत्पदेन च भावविकारभूनसत्तायुक्तं कायममित्रय तजिषिद्धते । 
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कृयपरसततः सजायेतेति । कायस्य बा पूरविपरतिषेधो ब्रह्मकार- 

णलत्वाय ॥ ७ ॥ 
[~ 01 

न सन्नासन्न सद् सदिति सौबालश्चुतावपि सदसत्पदेन भ्यक्ताग्य- 
क्तात्मषः शद्धप्रह्म निषिद्धयते । शददब्रह्मात्मनल्श्य व्यक्ताव्यक्तास- 

नः पर इति तृतीयस्कन्धे शदत्रह्मणस्तथात्वोक्तेः । अतोऽसद्धेति 
वाक्ये असतः कारणत्व नोच्यते । नापि, नासदासीदित्यादौ मूख- 
सतः फारणत्वं निषिद्धते, येन श्वुतिविप्रतिषेधः स्यात् । अतः शद- 
साम्यादेव ब्रह्म इयथः । यद्यपि समाकषसूत्ेऽ्यमथेः सिद्धस्तथापि 
समाक हेतः सुष्ररृता तत्र नोक्तः । अत्र त्वसक्निषेषधे हेतुरुक्तः सो- 
$न्यत्राऽप्युक्ेयः । तत्तत्परतिपेधावधारकाणां वाक्यानां ततरैवोदाह- 
त्वादिति । पव खमतेन भ्याख्याय प्रश्यानान्तरी यग्याख्यानसङक- 
हायाहुः । # का्यदेत्यादि # । घारब्दोऽनादरबोधनाय। पतस्याथ- 
स्य असदृग्यपदेशस्त प्रपञ्चनीयत्वादिति । उक्तश्ुतो, इदं कायमु- 
रप्तेः पूवैमसदासीदित्युच्यते । तथाच काययस्योत्पतेः पूर्वकाले 
सल्ताप्रतिपेधो प्रह्मकारणत्वषोधनायेति सत्कायेवादः शरुतिविप्रति 
षिद्ध इतिचेन्न । कुतः ? प्रतिषेधमात्रत्वात्। असद्धेति वाक्यस्य फा- 
अवयानिपेधावधारकत्वात् । न ह्ययं निषेधः प्रागुत्पत्तेः कथिसन्तां 
निषे शक्नोति । इदानीमपि कायस्य कारणातनेवात्मलात् प्रागप्यु- 
स्पत्तेस्तव्ात्वस्य बाधाभविन कायत्वे परिहद्यमानं यदागन्तुकं स्थूलं 
रूपं तन्नियेधावधारकत्वात् । तथाच न सत्कायेवादः श्रुतिचिप्रति 
पिद्ध इत्यथः । नच का्येगतस्य व्यवहायेरूपध्यागन्तुकत्वे तस्य पूषै- 
मसस्वाव् तदृदण्ान्तेनासत्कायवादः पुनः प्रसज्ज्यत इति वाच्यम् । 
कारणे तस्यापि स्वात् । नच तादाव्यवहारापत्ति्तद्ींति षाच्य- 
म् । ताहरभगवदिच्छभावावुपपत्तेः। नच तादरेच्छभाषे भना- 
भावः। च्छायाः फा्वकोन्नेयत्वेन फायौमावायुभवल्यैव तत्र मान 
त्वात् । इदं यथा तथा बिद्ठन्मण्डनीयाविभोवतिरोभाववादविवरणे 
निपुणतरमुपपादितमिति नात्र प्रपञ्च्यते । इद्र वैषम्यनैधरैण्य- 
सूत्रवत् परप्रािद्धा परो बोधनीयं इति न्यायेनोक्तम् । वस्तुतस्तु 
तब पूवानुवाके सो$कामयतेलादिना या सृषटर्कता तस्या भसा 



2 अध्याये ९ पदः। ५६५ 

अपीतौ तद्त्मसङ्कादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥ 
पूैपक्षमाह । अपीतिकंयः । कार्यस्य कारणलये तद्व प 

सङ्गः । स्थोस्यपावयवत्वपरिच्छिन्नलाशुद्धत्ादिषमंम्बन्धावश्य- 
कतादसपभत ब्रह्मकारणवचनम् ॥ ८ ॥ 

त्वमश्र प्रतिपाद्यते । सद्भावे साधुभावे च सदिलयतव् प्रयुज्यते ति 
गीतावाक्यन सत्पद्स्य साधुवाचकत्वे असत्पदस्यासाधुवाचक- 
ताया अपि युक्तत्वात् । अत एवात्र सु्तत्वं प्रह्मण उच्यते, रसत्वं 
च । रसस्यानन्द्कुपत्वं चति स्व युज्यते । पूर्वक्तायां तथात्वोक्तय- 
भावादिति दिक् । इदं च पुिप्रवाहमयोद्ायां फलाध्यायचतुथपादे 
च विदृतमिति नात्र मत्कत्पनेति बोध्यम् । तथा सत्यस्मिन् पक्षे 
प्रतिषरेधमाश्रत्वादित्यस्व साधुत्वप्रतिषेधमात्रत्वादिव्यथैः संगृहीतो 
बोध्यः । तथाचासच्छब्दस्य स्वाथार्ट्यावनं यदि नेष्यते तदापि छा- 
न्दौग्ये असत्पदस्य निपेध्यपरत्वम् । तैत्तिरीये तु प्रपञचस्थुलावष्या- 
भावश्रोघनपरम । प्रपञ्चविश्ेषस्यासाधुतागाधनपरत्वं धा । अतः 
समाफपोनङ्गीकरेऽपि न ब्रह्मकारणताविरोघ हत्यथः। 

रामानुजाचायोस्तु, न विलक्षणति सू प्रोक्तयुक्तया अगतो ध्र. 
हतैलक्षण्ये ब्रह्मणो $पि जगद्धिटक्षणत्वात् तत उत्पन्नस्य जगतो द्र- 
ब्यान्तरत्वादसत पएवोत्पस्िः प्रसज्ज्यत इव्ययमस्मिव् सूत्रे भस- 
दिति भागेनाऽऽशङ्य, न प्रतिषेधमात्रत्वादिति भागेन परिहश्तीति। 
हश्यते त्वित्यस्य पंसूत्रस्य कायेक्रारणयोः साटक्षण्यनियमनिषेध- 
माश्रपरत्वान्न कायस्य कारणाद् द्रव्यान्तरत्वम् । कमिमक्षिकयोरिषं 
वैलक्षण्याभावात् कुण्डलदिरण्ययोरिव दभ्येक्यसतवादित्यथ- 
माहुः ॥ ७॥ ` 

अपीतौ तद्वत् प्रसङ्गादसमञ्चसम ॥ पूवंसूत्रेणासत्कारणवार्ष 
परिषटत्य श्ुलविरोधस्थापनाद् ब्रह्मकारणवाद ख्थिरीरृते पुनस्त- 
ज्र युक्तया प्रत्यवतिष्ठत शत्यादायेन सूत्रमवतारयन्ति # पूर्वै 

| पक्षमादेति # । तथाच नेदमसद्वाद्निरासकं सिदान्तसूषमि- 
यथः । > व्याकुर्वन्ति # । भपीतिरिदयादि# ।# भसमज्जसमिति # 



५६६ सकाम अणुमा्य । 
न तु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥ ̀ 

नैवास्मदीये दने किञिदसामस्यमस्तीति तुशब्देन १. 
रिदरति।सपषस्थापनपरपक्षनिराकरणयोवि्मानलवामनतुबचनय् 
तत उतयञञस्य तत्र खये न का्यावस्थाधमसम्बन्धः ` दारावरुचकाः 
दिषु प्रसिद्धः । मवतां परं न श्ान्तोऽस्ति ॥ ९ ॥ 

स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 

सवैक्त्वश्युखत्यादिविधरत्वेनायुक्तम् ॥ ८॥ । 
न तु दृष्टान्तभावात् ॥ परिहारसृत्रमिदमः । भ्यक्रर्वम्ति । 

+ नेवेत्यादि # । # नतुवचनमिति # नतु इति पदद्धयकथनम् । 
# रयेनेव्यत्र, लये इति पदच्छेदः । अयमथः । ब्रह्मकारणवाद ये 
दोषाः कायप्रखयावसख्यामादाय मवता प्रदरिंतात्ते कस्य कार्यस्य क- 
स्मिन् कारणे ख्ये दष्टा अत्रापादयन्ते । लौकिक ति त्वसङ्गतम् । 
शरावादीनां खदि ख्ये परमाणुभावापरछौ श्ौल्यसावयवत्वाधव्- 
शनात् । महापूथिवीरूपत्वे च परिच्छिन्नत्वाश्ुदत्वा्यदशीनात् । 
ख्चककटकादीनां च सवणे लये तदददनात् । प्रत्युत तैजसानां 
माण्डानां मधादिसम्बन्धेन वुषटत्वेऽग्निसम्बन्धात् तस्याकारस्य ना- 
शनेन पुनः पूवेभावसम्पन्तौ निर्दोषता स्मयते । तैजसानां रेतोषि- 
षसूश्रासक्कुणपादिभिश्चाण्डालसूतिकोदक्यापतितादिभिभिरमुपह- 
तानामावतेनमिति । पवं मातिंकानापमपि मृद्धावे । वातोदृषूतं रजतः 
शुचीति । गतो रोकविचारेऽस्माकं दृष्टान्ताः सन्ति, न मवता- 
मिति ॥ ९॥ . | 

सपकषवोषाश्च ॥ अथ शौसखीये कार्ये इष्टा इत्युच्यते तर्हि 
खगरहमन्वेषयित्वा ततो वक्तयम् । तवापि निर्विशोषात् प्रधानात् 
सविरोष्य शब्दादिमत उत्पत्तेः कायेकारणयोरविलक्षणत्व, कायै- 
स्योतपत्तिने कारणस्ेस्यपि । पं बिरक्षणकायोत्पतताबुत््तेः पूव ।, 
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सपक्षे चेते प्रतिवादिनः साधारणा दषा; । निर्दिशेषाव 
परधानाव सविशेषस्य कायता । तस्थोत्पत्तिः । ख्ये वद्धभेषम्ब- 
न्धः । असर्कायथैवादप्रसङ्गः । तथेव कार्यो्त्तौ कारणाभावेन 
नियमाभावः । भावे षा युक्तानामपि पुमर्बन्धपसङ्गः ॥ ९० ॥ 

तस्य वैलक्षण्यस्याभावादसत्कायैवादप्रसङ्गः । सद्भावे च खयेऽपि 
कायेधमेसम्बन्य इति तद्वत्वप्रसङ्ः । कि, सर्वैषामन्तिमकायप- 
येन्तानां कायोणां कारणे सस्वेन, एतदनन्तरमेतवुत्पत्स्यत इति त- 
येव कार्योत्पत्तौ तत्कमनियामककारणाभावेन कमनियमाभावः । 
अथ नियामककारणमन्तरेणेव नियमोऽभ्युपगम्यते तदा आकस्मि- 
कयाद्प्रसङ्ः। अथ तत्रापि कारणस श्ताऽभ्युपगम्यते तदोर्पादनि- 
यामककारणसद्धावे तेनोत्पस्तिः कार्वैवेति मुक्तानामपि पुनबेन्धप्र- 
सङ्गः । कारणस्य साधारणत्वादिति । तवेतवुक्तम # खपक्षे चेत 
इत्यादिना # 1 तथाच दोषसाम्यानक् पयैनुयोग उचित शत्यथः। 
यथपि प्रतिबन्देरनु्तरत्वादिदं नोत्तरं, तथापि पू्वैसूत्रेण निरम्त- 
त्वाद् वादिनो बबेरत्वनिडृत्तये उक्तं हेयम् । 

रामानुजाचायांस्तु ब्रह्मणश्िदचिच्छरीरमङ्कीकृष्य भोगाय 
तनत्थादीनि च दारीरलक्षणानि दूषयित्वा यस्य चेतनस्य यद् दर्यं 
सवौत्मना स्वाथ नियन्तुं धारयितुं च शक्यं, तच्छेषतेकस्वभावं ख 
तत् वस्य शारीरमिति लक्षयित्वा, भपीतिसुष्रोक्तश्य तद्त्रसङ्गङूप- 
श्य दूश्रणस्य चिदचिहूपे परबरह्मशरीर पव सम्बन्धान्न ब्रह्मणि दोष- 
सम्बन्धः । ब्रह्मगतशुणानां च न शारीरे सम्बन्धः । यथा देवमनुभ्या- 
दीनां सशरीराणां क्षश्रजञानां शारीरगता वालत्थयुवत्वष्यधिरत्वादयो 
` [त्मनि सम्बद्धन्ते, आन्मगताश्च कानसुखादयो न शरीरे तद्वदिति 
छाम्तसूत्र व्याकुर्वन्ति स्म । तशविन्स्यम् । सवेव सोम्येदमग्र, आत्मा 
7 इदमेक पषाप्र आसीदित्यादिषु केवलं ब्रह्मैव प्रत्य सष्टिकथ- 
(थ , तमः परे हवे एकीमवतीति शब्दान्तरेण प्रलयेभ्पि तमसः 

7यूपस्यागन ब्रह्मङूपताया एवोक्तत्थाश्च तेनैव ङपेण परिदारल- 
गथिऽस्यायुपयोगादिति । तश्चोरोऽप्येतेनेब भरस्युक्तो हेयः । 



1) पप्य अणुशाभ्ये । 

तकौप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवम- 
प्यविमोकषप्रसङ्कः ॥.११ ॥ 

बेदोद्धेऽये धष्कतर्केण प्रयवस्थानमयुक्तम् । तर्कस्यापरति- 

. नाव् । हका नाम खोलेकषिता युक्तिः । सा एकोक्ता नान्यैर 

शद्भराचार्ग्रस्तु, धिवतेवादमाभितय कायेस्यासर्वन्यवसखा- 
पतेन द्रोषपरि्ारं सिान्तयन्ति । तदपि तव्नन्यत्वाधिकरणे बू- 

श्यम्। 
माष्वास्तु, शद्त्पदे मतुपमङ्गीकत्य, अपीतिसुश्रोक्तमप्यस- 

ादनिरासकमिच्छन्ति। यद्यसदेव कारणं स्यादपीतिस्तद्ाग् स्या- 
व् । असतः. सकाशाज्ञगदुत्पलतादुपेतायां प्रख्ये असन्मात्रावशोषः 
ज्रसस्ज्येत । कायैनादरो कारणमात्रावरशोषनियमात् । भतोऽसमञ्जस- 
मसम्मतमिति। दष्टान्तसुत्रे च, विप्रतिपन्ना उत्पतिः सतो भ्ित- 
मर्दति । उल्सित्वात् । घटोत्पत्तिवदिति । विमतो विनाशः सदष- 
शोषः । विनारदात्वाद् । धटविनाशवाकिति रोके दरनादसत्कारणवा- 
दच्यासमङ्जसत्थमाहुः । तत्रापि धिनाशत्वस्य नानुमानत्वम् । न स 
वशेषः । जविनाशवदिति इ्टान्तेन हेतोः साघारणस्थादिति । 

मिश्वुस्तु यथा असतः खदुत्पकिने सम्भषति तथा सतोभ्पे 
सदुत्पह्तिमै सम्भवति । कुतः १। अपीतौ कारणवत् कायैस्यापि वि- 
्मानस्वप्रसङ्कारिति पृवेपक्षम, अपीतिसुक्रे ष्याख्याय, न त्विति 
सुभे सतः सवुत्पस्तौ खद् घट गिेरटान्तस्य विथमानत्वादिति सिदा- 
स्तं ध्याच्चस्थी । तदपि रिथिलम । सती अृददेरविथमानस्यैव घ- 
दिदत्पलिदशेनेन सतः सुत्पत्तेरपपादनगसापेश्षस्वादिंति ॥ १०॥ 

तश्नोप्रतिष्ठानादप्यभ्यथालुमेयमितिषेदेषमप्यविमोक्षप्रसङ्कः वि १४ . 
सृजाक्षरेरेव सांस्योकतया किञ्चिवाराङ्ा सूरज \ 
वदित्वा व्थाश्रक्षते * वेदोक्त त्यादि * वेदोकेये शुष्कतर्कैः काय 
कक्षण्वनायेषमेषरवप्रसङ्गादिभिः प्रस्यवसानमयु्म् । कुतः १। 
तकस्वाप्रतिष्ठानाव । तका नाम खोतेक्षिता युक्तिः 1 सा एकोखं 
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्गीकियते । खतन््राणापषीणां मतिमेदाद् वस्तुनो पररप्ासम्म- 
वा्नियामकाभावाश्च । अतो न तकक॑स्य प्रतिष्ठा । पूर्वपक्षिणः 
परिरारः;। अप्यन्यथाऽनुमेयमितिचेव । एवमपि अन्यथा वयम- 
सुमास्यामे । यथा नाप्रतिष्दोषो भविष्यति ।नहिकोऽपि 
तर्क! प्रतिष्ठितो नास्तीति षक्तुं शक्यते । व्यवहारोच्छेदभङ्गाद। 

आर्षं धमोपदेशं च धर्मशा्ञाबिरोधिना । 
यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्मं षेद नेतर, इति स्पते । 

पाव्तकंपरिशरेण निरखश्स्तरक; प्रतिपत्तव्यो भवतीतिचेद्, 
एवमप्यमिमोप्षपप द्गः । ब्रह्मवादिनो निदषएतकंतद्धावेऽपि प्रहत 

नान्पैरङ्खाकरियते । वक्तृमिश्चची्यां तशतुक्तास्तकौः परस्परमाभाः 
प्तीकरियन्ते । स्वतस्त्राणाद्ुषीणां मतिभेदात् । विवादविषयद्ैकस्य 
घर्तुनो युक्तिमात्रेण दैरुप्यस्यासम्भवात् । लोकस्य वैचिष्येणोभ- 
धोवररिनोंष्टान्तसौरभ्ये पकतरयुक्तिनियामकस्य हेतोरभावा्व | 
रतो महष्युक्ततवाद्धेतोने तकस्य प्रतिष्ठा । पूर्वपक्षिणः परिदारत्त- 
स्मादिष्यस्मान् प्रतिघ्रवीषि तदा भप्यन्यथानुमेयमितिबेङ् पवमपि 
वयमन्यथानुमास्यामहे, यथा तकोप्रतिष्ठादोषो न भवति । तजर है- 
छः। # न हीत्याधि # । तत्रापि हेतुह्टयम । # व्यवहारेष्यादि # 
# स्पृतेरित्यम्तम् # । तेन सिं तु, * सावपेद्यादि + धेदिल- 
भ्तम् + । तथाच, प्रधानं जगवुपादानकारणम् । तत्सरक्षणत्वा- 
छ । पटसलक्षणतन्तुबदिद्यनुमानं निरषद्यम । प्रधानाञ्जगञ्जाय- 
त इति सांश्यसुष्रोक्श्ुत्या, यस्तन्तुनाम श्व वम्तुभिः प्रधा 
जैः स्वभावत ईति भ्वेताश्वतरशुष्या चालुशीतत्थादिदिषेदे्ं 
सांख्योकमनूद्यपरिदरन्ति। # पवमपीव्यादिना # । तथाच्च त्ववा 
था श्वेताश्वतरधुतिस्तकानुश्रादकतथोरा सा प्रकरणावरया । त 
ज्र हि प्रथमेऽध्याये, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं अ मत्वा स्रं प्रों श्रि. 
विधं ब्रह्यमेतदिति भोक्तुमोग्ययोरपि ब्रह्मत्वभावणेत भोग्यस्य ध्र" 
श्ागह्य अद्यकपतेतेष सिद्धत्वाद् पञथचमाश्याये अ, दद् बेदधुदये 

७२ 



१७०. पमरकारे अणुपाण्ये । 

वादिनलङस्य दोषामिमोप्षमङ्कः । मूरटनियमामावाद् वैमबस्व 
गिधमानत्वाव ॥ ११ ॥ 

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 

साँहयपतस्य पैदिकपयासन्नलात केषाथिष्छिष्टानां परि 
्रहोऽप्यि । अणुमायाकारणवादस्तु पर्वया न शिष्टैः परिष- 
धन्त इति तेषां तशः पूर्ञोक्तन्ययेन ुतराप निरस्ता वेदिः 
वव्धाः ॥ ९२॥ 

पनिषरतुपूदै वद् ब्रह्मा वेव ते ब्रह्मयोनिमिति ब्रह्मण दव योनित्व- 
व्रणात् । पव, प्रधानाजगज्ञायतं श्त्येत्ापि प्रधानं ब्रह्मका्यमेव 
सम्विग्धस्य वाक्वस्यासन्दिग्धेनैव निणेयस्य युक्त वात् । इदं च, 
योनिश हि गीयते इति प्रथमाध्याय पव दसतोस्तरम् । अतः प्रकृति. 
दिनो मूरनियमाद्यमावात् तस्तकंस्यावतिषठादोषाद्विमोक्षस्यैव 
प्रसङ्ग रष्यथः। 

रामानुजाचायास्तु, तकाप्रतिष्ठानाद्रपीति सूत्रं भिन्नं कुर्व- 
म्ति। वदा कपनसेकयथ शुगः । हेतोः सिदान्तकोरिप्रवेशान् । 
तथापि पूववसूत्रयचकारवैयथ्यं दोषः । चक्ाराथेस्यात्रत्यापिशद्देन 
सङुहादिति ॥ ११९॥ 

चतेन शिष्टापरिग्रहा भपि व्याख्याताः ॥ तक प्रति्ठानशोष- 
भअम्पेष्वपि पोधर्यस्नत्रपि परिहारमतिदिशति। # पएतेनेल्याडि *। 
तद् व्याचक्षते । # साङ्म्ेत्यादि # । # पृवोक्तन्यायेनेति # । भुल- 
नियमरामावपरस्पसैसम्मवयप्रयुकेन तकोप्रतिष्ठान्पेण स्यायेन । 
यचपि, “भक्षपादप्रणीते च काणदे सांस्ययोगयोः। याज्यः भति- 
विरदधो$शाः शु येकरारणेनरैभिः । जेमिनीये च वैयासे न विरोधो- 
ऽत्ति क्चन' इति पराहारापपुरणिवान््याजेमिनीयान्तेषु किञ्चिद श- 
विरोधस्तुरयस्तथापि गौतमीये, भीरृश्ये, माथिके च वरन रिश- 
ऽपरिप्रहो ऽधिक्ष हत्यनाश्यातः पश्चात् तदृदृषरणमिव्य्थः। इदं च के- 
चले सूत्रमेव, नाथिकरणम् । विषयदेरस्फुरत्वाद्िवाराभावाक । 



-₹ अष्वयि ९ एद; । ॥ ,। 

भोकत्रापतेए्रिभागशवेत् स्याष्टोकवत ॥ १३ ॥ 

कारणरोषं परिषय कथदोषपरिहारार्थमारम्भः । भोग्यस्य 
भोक्त्रापसिः । ब्रह्मणो निर्िशेषप्य कारणताद् मोक्तुर्भाग्यलव, 
भोग्यस्य च भोकतमापच्रते । अमो न बिभाग इतिचेत् स्या 
रछेकषव् । यया शोके कटककुण्डडादीनां एवर्णकारणतेन शु- 
वणीनन्यलेऽपि न कटस्य कृण्डलत्यमेवं न भोग्यस्य भोः 
क्तृम्यम् ॥ १३ ॥ 

दव पूत्ौधिक्ररणेतेतन्सूत्रेण च समाकपमूत्रोकपतिङ्लानां त 
कात) पराहन्या ब्रह्मणः कारणत्वं रदोङरूतम् ॥ १२॥ 

भोक्त्रापतेरविभागश्ेत् स्यालोकवत् ॥ पूर्वोक्तयुक्तिभिः प- 

रिते शतिविप्रतिषरेधे, भश्य सूत्रत्य कि प्रयोजनमिव्याकङ्खायां 
तदाहुः। # कारगेत्यादि # । ददयते त्वित्यनेन वैलक्षण्वं, भ्रतिपेध- 
भाव्रत्दादिस्यनेनासत्कारणवादापशि, दएाननसद्रावादसामश्ज्य, 

तक्ौपरतिकठानदन्यनप्युख्ेक्षिष्यमाणान् कारण दोप्रान् परिहत्य उ. 

छवकष्यमाणस्य का्वदोषस्य परिहारार्थं सूत्रारम्म ईत्यथः। एवमपि, 

प्राचिङरगन्रयेऽपि बोध्यम । सूत्र व्याकुवेन्ति । * मोग्यस्येत्या- 

दि # । मोकश्रापत्तरिति मावध्रधानो निरईंशः। भोक्वृत्थापकेरिव्य- 

धः। अत्रैवं बोध्यम । सोऽकामयतेति चेतनं ब्रह्म प्रङृल्य ततः षू. 
दिमुक्का तस्तुन्यायेन तदनुपरवेरणद्, विद्ञने चाविज्ञानं चेति शर्य 
विभागो दरतः । ख युज्यते न वेति समन्मेहे, स न युज्यते । यतः, 
भरधु रमनग्वित्यादिभु कथो लौकिकविरोषरहितस्य ब्रह्मणः कार 

जरवात् कावश्व लयद् शायां भोक्तृ मोम्याभावहृतपरस्परधिमागस्य 

निहति के कारणार्मकतासम्पत्तौ स बेधा तथात्वे जवते त्तः पुन 

दत्पच्ै, खितिद् शायां मोक्तुग्धेतनस्य भोग्यत्वं खक्चन्व्नादिरूप- 
र भोग्यत्व तशय मोक्तुत्वं चेतनत्वमापद्ेत यथा लोके कर्कः 

ण्डलादेरपमर्देन ुत्रणरूपतापत्तो पुनः कारणदशायां कट कममग- , 

स्व कुष्डकःवे इष्डलमागत्य कटकत्वं तद्वत्| धतोध्वेमागे दिनाः 



५७ सपापे भणुभाष्ये । 

ऽविष्ठानबिभागामावः । ततश्च, चते पिबन्ती सुकृतचेल्यभ्र. चेतने 
भोक्तृत्वे सुकृते भोग्यत्वं यदुच्यते, तद् विप्रतिषेध पयव्रचेदि 
ह्यन्तेनाशङ्ख तत्र समाधत्ते । स्यारुरोकवदिति। तथाचैवमापा- 
वनेऽपि उत्पत्तिद शायां चेतनस्य भोकतृत्वमचेतनस्य भोग्यत्वमेव \ 
यथा लोके कट भागस्य कुण्डकरत्वेनोत्पत्तौ कुण्डलत्वमेव, कुण्ड- 
खमागस्य कटफत्वेनोत्पत्तो फटकः्वमेवं विपयैयापस्यभावाद्, मो- 
कतूमोगविभागसौकयं तद्वदित्वथैः। भत्र लोकवदिति शष्टन्तेनेवं 
बोध्यते | तदुक्तमभ्युपगम्य तवुक्तया समाधीयते । अस्माकं तु, 
बहू स्या प्रजयेयेतीच्छया बहुभवनस्य प्रकषैस्य च सिद्धत्वात् पूवे- 
मेव चेतनाचेतनविभागं छृत्वा तेन तेन रुपेण तत्र तश्र प्रवेश शति 
न दोषठेश दति । पवमन युक्तया, विक्षानं चाविन्ञानं घेद्यादि- 
श्रुती विभागाभावरूपः कायैवोषः परिहृतः । प्रलये तु विभागाभा- 
धे $्यदोषः । व्यवहाराभाषेन तद्धङ्गाभावादिति। 

मास्कराचायांस्तु, युक्तया ब्रह्मवादः सांख्यैः पुनराक्षिष्यते । 
तद् दृषणायेदं सूत्रमितीच्छन्ति । यथा फेनतरङ्भदीनां परस्परं वि- 
भागः समुद्रादनन्यत्वं चेति दृष्टान्तं चाहुः । | 

्रङुराचाया अष्येवमेवोक्ता यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो वि~ 
कारः । तत् सृष्टा तदेवाजुप्राविशदिति क्ष्टुरविकृतस्येव कार्यानु- 
प्रवेशे भाक्तृत्वश्रावणात् । तथापिं कायमनुप्रविषटस्योपाधिनिमित्तो 
विभागः सम्भवति । यथा घटादयुपाधिनिमित्त आकारास्येष्येव- 
दवधिकमाहुः। 

रामाजुजाचायास्तु तद् दूषयन्ति । अन्तभौवितशक्तयविथो- 
पाधिकाद् ब्रह्मणः सष्टिमभ्युपगच्छतमेवमाक्षेपपरिदारयोरसङ्त- 
शवात् । तथाहि । कारणान्तगेतशक्तयविधोपदहितस्य भोक्तृत्थादुपा- 
धश्च भोग्यत्वाद्विटक्षणयोस्तयोः परस्परमावापरस्यदशनेनाक्षेपस्यै- 
धायुदये परिष्ारस्याप्रयोजनत्वन सूत्रस्येव वेयर्थ्यात्. । स्वरूपप- 
रिणामस्तु न तेरभ्युपेयते। न कमाविमागादितिचेश्नानादित्वादि- 
ह्यागामिसुतरे क्ि्रक्ञानां तत्कमंणाञ्चानादित्वप्रतिपादनात् । तदन 
युपगमे च मोक्ठृभोग्याविमागशङ्काया पब्राजुद यात् । खरूपप- 
रिणामे ख ब्रह्मणो भोकठभोग्याविभागशङ्काया पवाजुदयात् । खः 
इपपरिणामे च बरह्मणो भोक्तृमोग्यभावाषत्या पुनरसामञ्जस्यादिः 



२ अध्याये १ पादः । ५७१ 

ति। स्वमतं तेववमाहुः । स्थुलषुक्मचिदचिच्छरीरस्य ब्रह्मणः कार- 
णरूपत्वाज्ञीवब्रह्मणोः स्वभावविभागो य उक्तः सोऽनुपपक्नः । स~ 
शरीरत्वे जाववद्धाक्तृत्वस्यावजंनीयत्वाव । न च, सम्भोगप्रातिसु- 
ऽस्य दोषस्य प्रागेव परिहतत्वाश्न शङ्धादय इति वाच्यम् । त्रो 
वास्यतया हदयान्तःस्थस्य शरारान्तवतित्वमात्रेण न भोगसम्बन्ध 
हत्युक्तत्वात् । रह तु जोषवद् ब्रह्मणापि सशरीत्वे तद्देव 
ह्वखवुःखभोगापनतिरित्युच्यते । लोके तथा दशनात् । न ह वै सश- 
शरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरोरं वा व सन्तं पि. 
श्रापिये न स्पृरात इति शतेश्च । भतः सशहारोरगब्रह्मकारणवदे जीवे- 
. शवरखभावविमागाभावात्, केवलगब्रह्मकारणवादे सूत्सुषणागि- 
.क्ज्जगद्रतापुरषाथादिसषेविशोषाश्चयत्वप्रसङ्ाच्च प्रधानकारणवात् 
` धव उयायानितिचेत् । स्य ललोकवत् । स्यद्रेव सरारोरत्वेऽपि ओषे- 
#रस्वमावविमागः । जोवेऽपे खुखवुःखभोगस्य पापपुण्यङ्तत्वेनं 
^ शरीरनिमित्तकत्वामावात । नच, न ह वै सरशीरस्येति श्ुतिचिरो- 
` धः । तस्य कमारञ्धदेहविषयत्वन कर्मण्येव तत्प्यवसानात् । 
अन्यथा, स एकधा भवति, स यदि पितृलोककामो मवति स तत्र 
पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाण इति कमेसम्बन्धनिभक्तस्य सदारीर- 
स्यैव जीवस्यापुरुषा्थगन्धामावध्रावणविरोधापत्तेः। अपहतपाव्मनः 
परमात्मनस्तु तदभावः केमुतिकादेव सिद्धति । यथा राज्ञा- 
ऽद्ानुवतिंनां तदतिवर्तिनां राजानुग्रहनिप्रहरूतसुखुःखयेगेऽपि 
सशरारत्वमात्रेण तच्छासफे राक्ञि न शासनानुदरस्यतिदलति- 
निमिसकः सुलवुःखमोगत्तदवदिति लोकेऽपि सिद्धमिति । तन्मत. 
चौरोऽप्येवमाह । कञाक्ञो द्ावजावीदानीशाविति खातन्धयास्वा- 
तन्छयाभ्यां कृतं खभावविभागं वदतीदेतावान् मेदः । वच्र सदाय. 
रस्य परिणामः प्रागेव निरस्त इति न शद्धा नापि चोत्तरम् । खङ- 
पपरिणामवादिनां ब्रह्मणो भोक्तृभोग्यभावस्त्विएट एव । प्रमाणष- 
छाष्डुददवितस्यैवाभ्युपगतत्वेनादोषात् । नच खमावाविमागाप- 
चिः । दषटिवरशायां शक्तिविन्छेषेण खभावविभागस्य लोकेऽपि क्षी 
नात् । पकी जके तरौ पत्रपुष्पफलमूरवर्कनि्या सानामन्योन्यख- 
माबस्य तेषां च स्वभावानां वीज रेक्यस्य पुनज तथात्वस्य स~ 
वेजनीनत्वा दिति । 



५७४ सपरकाषे भणुमाध्ये । 

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ ` 

शरुतिष्रिपेधं परिदरति । बाचारम्मणं विकारो नामधेय 
परतिङेयेव सयमिति । तत्र व्रिकारो बादूपातरेभेवारभ्यते, न 
वस्तुत इयथः प्रतिमाति । 

भिश्ुस्त--ननु परमेभ्वरस्य अगत्कारणभुत्ययेत्वे, बहु स्यां 
प्रजयेय, पं रपं प्रतिरूपो बभूव, स एष शह प्रविषट भानलाप्रेभ्य 
ह्यादिशुतिभिजेगत्कारणस्थैव जीवभावभावणेन सुखवुःखमाक्त्- 
जीवरूपतापच्या, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादढस्यनश्चन्नन्यो भभिचाक- 
भ्रीतीष्यादिश्चन्युक्तो विभागो नोपपद्त इतिचेह्योकवदयं विभागः 
श्यात् । यथा लोके पितृप्रृतिक्े पुत्रे पित्रात्मकतवे सत्यपि गभेवा- 
सदरयः पुरैव न पितुरिति विमागल्तथैव परमेश्वरजावयोरपि। 
पवं समु द पत्स्यपृथिव्योषध्यदयो दष्टान्ता बोध्या श्त्याह । 

मध्पाचायास्तु- कमणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽभ्यपे 
सथ पकोमवन्तीति मुक जीवस्य परापसतिरुख्यते । भतस्तयोरविमा- 
गत् स पूष॑मपि तदमिज एव्र। अन्यया पङीमावयोग।दिति चेन्, 
हपादपोक गत् । यथा लोके उदक उव्कान्तरस्थैकोभावव्यवहारे- 
इत्यन्तर्मेशोऽस्वयेष, तथश्रापि स्थादिति । अत पव, यथोदके शुदे 
शु ¶्रमासि कं तद्देव मव्रतीत्युकम । नव खमधाविमागः । ग 
ते भहित्वमन्वदनुषन्ति, न ते विष्णो जायमानो न जात श्व्यादि- 
भुतो तस्य सिदधस्वागरित्याहः। 

अत्राधि क्रणविमागस्त्वम्यषखितः । कथित कचिदन्थेर. 
भ्यत्र तत्सपराप्टयङ्ककारात् । आचर्विस्तवेषां सुत्रत्वमेष केवलमङ्खो- 
क्रिथते, नाधिक्रणत्वम । कचिदप्यधिकरणत्वाष चनात् । सूत्रश्रय- 
मादेति सु्रत्स्यैव कथनाश्च । तथापि बोधसौकर्यायं किञ्चिद् चि- 
धवेक्यमा रय, असत्सुत्रादा गभ्येतद्वध्येकाधिकरण्यमङ्गीकरियत इ" 
ह्यदोषः । तथासल्येतस्थापि तच्डेषत्वम् ॥ १३॥ 

तदनन्यत्वमारम्मणशद्दादिभ्यः ॥ पवं कार्यबोधकधुतौ यु- 
लिषिरोधं पारिषत्य क यैवोधकवाकयान्तरे शुतिषिरोधं परिदरतीस्या- 
दयेन सू्मवतारयम्ति + धुतील्यादि #।भप्रतिभातीतिन वावार्म- 
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तथाच सति कस्य बह्म कारणं भवेत् । अनः श्रुतिव्राक्य- 
स्या्माई । आरम्मणशब्दादिभ्यस्तदनन्यसं प्रतीयते । कायं- 
प्य कारणनन्यत्वे, न मिप्यालम् । 

शमनूच तस्य विक्षाररवं विधाय ततस्तस्यैव नामधेयत्वनिगमनात् 
विमति + तथाच सतीति # काय्य ख युष्यवव् वाङ्पात्रत्वेन भ- 
धरसु्व सति। उत तमदेशमप्राक्षो येनाश्रुतं श्नं भवतीत्यादि, यथा 
सौभ्येकेनेत्यादिप्रतिक्ारणएान्तशवुतिषटेन प्रपञ्चसमवायित्वं ब्रह्मणः 
्र॑तिपादितं दषटान्तवाक्यशेषे च वाचारम्भणमिष्यादि श्रूयते । तस्य 
्ैवमधेः प्रतिभातीति । येतरैव कारणत्व प्रतिपाद्ते तच्छेषेणिव तदू 
बिधरितं मवतीति विप्रतिश्रेधाद् ब्रह्मवाद पुनरसामञ्जश्यमिति श- 
हूगयां तश्याथमदित्यथैः । तेन विप्रतिषेधो विषयः। भि वा न वेति 
सरायः । पूपक्षसिद्धान्ती तु र्फुटावेपेतीदमधिङरणम् । तच्च 
सप्तसूत्रम । यदि च विधरयस्य पू विचारितन्वात् संरायानुदयेऽपि 
प्रतिवादिना खाग्रहमात्रेण इदमाक्षिप्यत श्यङ्काक्रियते, तका तु 

 सुत्रमात्रत्वमेव । पवमेव पूर्दैश्रापि बोध्यम् । भधमाहुः। * भार 
 ्मणेत्यादि # भत्रादिपदेन, इतिशब्दो, नामधेयपदे, सदेव सौम्ये 
ह्याद्रानि वाक्यानि च संगृह्यन्ते । तथाच यदि विकरे बाङ्मात्र- 
ताममिग्रियाद् वाचारम्भणं विकारो भृलिकेव सत्यमिव्यव षेत् । 
तावतेव कयस्य मिथ्यात्वस्तिदधेः । वदति त्वेवम् । तथाच योचि- 
कारस्तव् वाचारम्भणम् । यद् आरभ्यते तद् भारम्मणम। रृत्य्यु् 
वदुलमिति कमणि दयुट् । वागारभ्यं कारणस्यैव नामथेयम । कार- 
णमेचहि तलदर्थकरियासिद्धच्रथ तेन तेन नाना भ्यवदहियत इति 
कारणद्मिश्नमेव काथ, नतु खेन रुपेण कारणाद् भिन्नम् । तदा. 
ह । मृत्ति त्ये सद्यमिति। कारणज्पेणेव सत्यम् । अतः कारणङ्- 
पेनैव सत्यं, न तु मिथ्या । तथा सति कार्याभावेन ब्रह्म कस्य कार- 
णं ममेव । तकभावे सति पूर्वोपन्यस्ता, यतो षा इमानीष्यादयः सवौ 
दव श्रुतयः कुष्येरन् । न ख श्ुक्तयावीनां रजतादीन् प्रतीव ब्रह्मणो- 
ऽपि जगत् प्रतिं कारणत्वस्य शकयवखनत्वान्न तत्कोप इति वाख्य 

.म्.। पुरुषबुद्धिदोषधरदोन शुरपारिषु रजतादिषुखिमाज्रजनकतयां 
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रजतारिकारणगत्वस्याभिमानमाश्रत्वेनापौर्षेय्यायोग्वरनिःभ्वासंस" 
पायां श्तौ तादशाभिमानिवाक्यत्वस्याहाक्यवचनतया तदभिम- 
तकारणताया वक्तुमशक्यत्वात् । शक्यत्वाभ्युपगमे तकंवदप्रतिष्ठ- 
या सर््रसन्मागेविष्टवप्रसङ्कात् । फिञात्रेदं घाकयमुपक्रम उक्ताम्रे 
कथमसतः सज्ञायेतेति, सदेव सौम्येदमग्र आसीदिति सत्पदेन 
हवमा च सतः कायत्वं श्राव्यते । यदि श्युक्तिरजतवत् काय स्यात्, 
सल्लायेतेति सत्पदमिद दूर कुष्येताम् । किञाप्र, तदैक्षत, बहुं 

श्यां प्रजायेयेतीक्षण पूर्विका स्वस्येव बहुमवनरूपा नानाविधजनन- 
हेतुका च सृष्टिः भ्राग्यते । यदि चोक्तविधं काये स्यात् तदा तस्य 
मिथ्यात्वेन खप्रतियोगित्वयोधक उत्तमपुरुषप्रयोगश्च कुप्येत । कि 
अम्र, सेयं देवतैक्षतेत्यादिनोक्ते तिडन्करणेक्षणे, इमास्तिल्लो ¶ैवता- 
इति बोधिता देवतानां या ब्रह्मप्र्क्षगोचरता सापि ब्रह्मणो च्रमरा- 

हितात् कुप्येत । नचापागादग्नेरग्नित्वमिति निगमनवा्यविरोधः। 

रिष्यस्यावौचीनतया भग्नित्वादीन् स्वाभाविकत्वेनावधारयतस्ता- 
हदावधारणनिदृच्थथं तस्य वाक्यस्य तश्राभिमन्यमानसवाभाषिकता- 
ऽपगतिष्ोधकतया विरोधाभावात् । अत पतैः शद्धैरिदं सै, यव्- 
ऽयमारमा सर्व तं परष््ादयोऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेव्यादिभिश्च कायस्य 
कारणामिन्नन्वमेव वाक्षयार्थो, न मिथ्यात्वमिव्यथः। 

अत्र शङ्करा चाया मायावादमवतारयन्ति। मृत्तिकेवयेव सव्य- 
मि्यवधारणात् कारणमेव सवयं, कायं त्वनृतं, नामघेयमात्रत्वात् । 
हां न्तिकवाकयेऽप्यपागादग्नरग्नित्व, वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयं त्रीणि रूपाणीलयेव सत्यमिति ब्रह्मभ्यतिरेकेणाभावकथनाश्च । 
न च सुत्रेऽनन्यत्वपदाक्षास्यायमथः। किन्तु, यथैको दक्षो नाना- 
हाख पवं ब्रह्मापि स्वात्मनेकं कायांत्मना नानेति मुदादिदष्टान्तमः- 
शोच्यार्थो घाच्य इति वाच्यम । पूर्वोक्तावधारणादिविरोधेन दा 
छौन्तिकवाक्येऽप्येतदास्यमिदं सवै तत् सस्यंमिति षरमकारणस्थै- 
वैकस्य सत्यत्वावधारणन च तथा वक्तुमशक्यत्वात् । किच स- 
म्तौ, पुरुषं सोम्योत द्तगृक्ीतमिति नवमे पयाये तस्कर 
न्तेनानृतामिसन्धस्य बन्धने, सत्याभिसन्धस्य मोक्षं च दरायता 
एकतथस्यैव पारमार्थिकत्वं, नानात्वस्य च मिथ्यात्वमेव स्फुरी- 
क्रियते । यदि शचेकत्वनानात्वयारुम योरपि सल्यत्वं स्याव तदा ध्य 
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येपुनर्मि्यालवं तामतबुदधयः भरतिपादयन्ति तैत्ष्यवादाः श्र- 

घहारगोचरत्वसामान्येऽप्यकस्यैवाचताभिसन्धत्वं नोच्येत । कि । 
श्त्योः स मृत्युमाभरोति य ह नानेव पद्यतीति भेददएटचपवादेनेत- 
दैव प्रददयेते । यद्य॒भयसत्यता स्यान्नानात्वं नापोद्येत । अतोऽनादि 
कालप्रदृलाऽविद्यावशादयं मेदः प्रतिमासते, न तु परमार्थतोऽस्ति 1 
नचैवं सति प्रत्यक्षादिश्रमाणानर्थकय, विधिनिषेधशाखाणां चानथ- 
कयं, मोक्षशासेणायूतेन ब्रह्महानानुत्पत्तिप्रसङ्खो घा शङ्धनीयः। मि- 
ध्याभूतस्याप्यस्य ष्यवहारस्य बाघकप्रययामावेन प्रवृत्तेः सम्भ. 
धात् । प्रल्यक्षादीनां प्रमाणानां विधिनिषेधशाङ्नाणां चाप्यविद्ाब- 
हिषयत्वेन बाधकप्रययाभावादेव प्रदृसिसम्भवेनानथक्यामावाव् । 
मोश्चशाखस्यापि ब्रह्म्ञानात् प्रागसल्यस्वाप्रतिपस्या तस्याप्यप्रतिघा- 
ताव् । भनृताद्पिं तस्मात् सत्यक्षानावा्तिस्तु यथा सखप्रात् श्रु- 
माद्युभसूचनं, किष्यक्षरे$यश्च पारमाथिकवणेप्रतिपत्तिस्तथा मवि- 
ष्यतीति मायामाच्रमेवेदं सवैमिति । तन्मतं सङ्हेणानुद्च दूषयन्ति । 
# ये पुनरित्यादि # 1 # तामसबुखय शति # । माया च तमोरूपेति 
श्तेमौयाङ्ृतबुद्धयः । अयमथः । कारणत्वबोधकशतीनां सवैस्यात्म- 
स्वब्रह्मत्वबोधकशुतीनां चायुरोधेन कायस्य कारणानन्यत्वे सिदधेऽभि- 
्वाधपगमबोधकवाक्ष्यस्य ्याख्यातरीत्या्थ बु, पेतदात्म्यमिदं सर्व॑ 
तव् सत्यमित्यश्राप्याणिमपरिचायनायेश्य स्ैश्येव सनक्निहिततया त- 

श्वदेन परामशौव तस्यैव सत्यत्वं विधीयते, स्वेगतमेव चैकतवमनू- 
चत इति मन्तव्यम्। अन्यथा, स आत्मा स सल्यमिययेवं पठेत् । नच 
तस्करदष्टान्तश्यानृताभिसन्धत्वोक्तया नानास्वस्य मिथ्यात्वसिद्धिः। 
अनर तत्तत्कायौयै विरक्षणतन्त्सष्टिकथनात् । बहु स्यामितीच्छयै- 
कटवविरञनानात्ववत्, प्रज्ञायेयेतीच्छया सूकतवाणीशूपतेविर्डा- 
ऽतथ्यवाणीङूपाचतात्मकत्वेनाप्यधमोयं भवनाद् व्यवहारगोचरता- 
था बिरेपेणानरतामिसन्धबन्धनस्याप्यधर्ममूखकतया नानात्वमि- 
ध्यामाषासाघधकत्वात् । अन्यथानरूतस्य मिथ्यात्वे तेनात्मान्तधीं 
नोच्येत । तस्य षस्तुकायैत्वात् । नख तस्य मिथ्यात्वेनानन्तधाना- 
केव दाह इति धाथ्यम् । शुतावनृतषटतान्तधौनस्यैव दाहरेतुरधक- 
धनेन तद्धिरोधापकतेः । नख नानातद्रोननिन्दया तस्य मिथ्यास्व- 

७३ 
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श्रुतिनादानेन तिलापः कृता वेदितव्याः। अन्तःभतिष्टवोरवधायमे- 
वेष आरम्भः। अशो किकप्मेये सूत्र(नुसारेणेव निर्णय उचितः । न 
खतन्त्रतया किचित् परिकल्पनम् । तकोप्रतिष्ठानादिति निरा- 

सिद्धिः । तस्याश्चक्चुषश्चक्चुरित्यादिना ब्रह्मखरूपमुपक्रम्य पठितत्वेन 
ब्रह्मरूप इन्दरियादिमस्तया वदेह वन्तानात्वस्येव मिथ्यात्वं सि 

द्वति, न का्यनानात्वस्येति तस्यात्र वाक्याभासत्वात । नचानादि- 

कालप्रवृत्ताविदयावकश्षाद् भेदप्रतिभास शत्यपि युक्तम् । अस्य भेदस्य 

बह्मेच्छयोकत्वात् तस्य च ब्रह्मणः प्रतिभास इतिं रिदत्करणेक्षणं 

पव प्रसाधितस्वेनाश्याविद्याकृतत्वाभावात् । तत्छतस्वे ब्रह्मणोऽपि 

ज्ीवतौस्यापन्तेः । अत पवं प्रतिपादनं सूत्रश्ुल्योनो शनायेवेति ख- 

स्याहलिकतुस्यतया ब्रह्मवादा अप्येवं खाथत्वेन तिलापः कता 

वेधा इति । 
रामानुज्ञाचायौ, मास्कराचायौश्ेदं सूम्रं मेदवादनिराकरः- 

णाय, मायावादनिराकरणं तु प्रासङ्धिकमिति तं स्वयं दूषयन्ति । 

त्राहुः । # अन्तरित्यादि # । तत्र भ्रकारमाहुः । # अलोकिकेल्या- 
दि # तथाच मायावादिभिः स्वस्य वेदान्तित्वाभिमानाद् षाक्या- 

मासान्युषन्यस्य श्ुतिसू्न्यक्वारेण था कट्पनेतेः शब्दैः क्रियते 
सेवाघ्रानन्यत्वसूग्रेण मुख्यतया निवायंते । अतो मेदवादनिराकृति- 
रेव प्रासङ्गिकीत्यथैः । नन्वत्र किं मानमत आहुः । *# तकेल्यादि # 

काणादं मेदवादोलीवने, विलक्षणबुदि योध्यत्व-शबदमेद्-काये- 

भेद--कालमेदा-ऽऽकारभेदो-त्प्तिनाशपरतीति-संस्याभेदैः का- 

रकव्यापारवैयथ्यापादनेन च केवलेस्सर्कैः क्रियते । तश्च विलक्षणवु- 
दिबोध्यत्वादीनां पञ्चानामेकस्मिक्षपि पुरुषे बालयुवसख्विरादिद्- 

शाद्रौनेनामेदसाधकतय साधारणाकरणावुत्पत्तिविनारायाश्च इ - 

दखादिबद्धावाषस्यान्तरत्वाभ्युषगमेन बहवस्तन्तव, पकः पट इति 

संख्यामेदस्यापि समुदायस्य करणत्वाङ्खीकारात् तद् मावेन तव्न- 

ङकारे च कारणगुणानां कायगुणारम्भकत्वात् कायं बहुत्वापस्या 
दष्यगताचस्यानां कारकव्यापारजन्यतया कारकल्यापारवेयथ्येनि- 

रसेन च तक्तैरेव तद् दूष्यते । अतत्तश्न केवलतकंमूलत्वम् । तच 
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करतमेव । न बास्मिक्नपि सूत्रे मिथ्यालरा्थः सम्भवति । एकवि- 
ञानेन सर्वविङ्गानोपक्रपवाधात् प्रकरणविरोधश्च । अयाविरोध- 

सुष्रङृता तकौप्रतिष्ठानकथनादेव निराकृतमिति तदेव मानमतो न 
तश्निरासे तदाशयः। किन्तु मिथ्यावादनिरास पवाशय शत्यथः। 
नयु सूत्र तदनन्यत्वमुक्तं, तच्चाभेदपयैन्तत्वाभावे$पि मेदभ्यासेध- 
मात्रादुपपद्यते । स च कायस्य मिथ्यात्वादतः कथं मिथ्यावादनि- 
रासाथमस्यारम्म इत्युच्यते हत्याशङ्कायामाहः । # न वेत्यादि # 
ददं हि सूत्र, प्रङतिश्च प्रतिज्ञेति सत्रोक्ताथददीकरणाय प्रणीतम् । 
शुतिवि्रतिषरधपरिहाराथेन्वाद् मेदवादपरिष्ारार्थत्वाद्या । उभय- 
थापि प्रतिक्षाष्टान्तश्रुती पवास्योपजीव्ये । तदि सवैमव न स्यात्, 
करिमेकविक्षानेन विक्ायेत । फिञच । विकशानं हि मगवतेकाद्शस्कन्ध 
एवं रक्षितम्। “पतदेव हि विक्षानं न तथैकेन येन यत् । खित्युत्पस्यप्य- 
यान् पयेद् भावानां त्रिगुणात्मनाम् । आदावन्ते च मध्ये च सल्या- 
त॒ खज्यं यदन्वियात्। पुनस्तत्परतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सद्" श्ति। 
तत्र पूषेलक्षणे सांस्यानुसारि, दितीयं ब्रह्मवादानुसारि । उभयथा- 
पि विरिष्टक्षानात्मक विक्षानमिति सिद्धयति । तश्च विराषणसला- 
यामेव घटते । अतो विक्ञानश्वुतिषाधेन तादशोपक्रमबाघात् सूत्रे त- 
यार्था न सम्भवति । किञ्च । प्रकरणमिदं ब्रह्मणः । त्र सृष्व्रारा 
तत्कारणीभूतं श्रह्म काप्यते बीजाङ्ुरमावेन, य्रैतच्ुङ्गमुस्पतितं 
नदममूरं भविष्यतीति क तस्य मुलः स्यादन्यत्रान्नदेषमेव खलु 
सौम्य'शेन शुङ्ेनापो मुलमन्विच्छाद्धिः सौम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्वि-' 
च्छ तेजसा सौम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सौभ्यमाः 
प्रजाः सदायतनाः सप्रतिष्ठा इत्यादिना। तद् यदि सव मिथ्या स्या- 
च्छुङ्मूरभावो विरुद्धयेत । रजतद्युत्तयोः शुङ्मुलमभावस्वाप्रसिद्ध. 
त्वात् । प्रजानां सदायतनत्वसत्परतिष्ठत्वे च विरुद्धताम । शक्तिर. 
जते तथात्वाभावात् । पकस्य भ्रमक्षाठेऽन्येन शुक्तिवात्रस्थव तत्र 
दुशीनात् । अतः प्रकरणविरोधाशच सुत्रस्योऽनन्यदाद्धो न॒ मिथ्यारव- 
कलक इत्यथः । सिद्धमाहुः । # भ्रयेत्यादि # । तथार्थं वेष्रान्ति- 
त्वाभिमानिनो दूषणाय भरुतिसूबविरोध धव प्रद्रोषीयो, भाधिक्षः 



५८० तमकाशे अणुभाष्ये | 

भयपरित्यागेतकमिदं सूत्रमन्यथा योजयम्नतिृष्ट इत्यलं बि. 
स्वरेण ॥ ९४ ॥ । 

प्रयासः कतव्य इव्यस्माभिरपेक्षित शस्यथेः। 
भास्कराचायंस्तु पूवेमस्माभिरनूदिता पव मायाषादाषतेर- 

णयुक्तीदपन्यस्यैव दूषयन्ति । तथाहि । य्दृत्तिकेव्येव सत्यमिलव- 
धारणात् कारणमेव सत्थ, कायैमसष्यमिति भ्यास्याते, तत्राभ्य 
सलयासलयविभागः कथमवगतः । न तावत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । 
ताभ्यां हीदं सत्यस्वेनैव परिष्छिक्नम । नच कारणदोषवाधकप्रत्ययी 
स्तः! पृथिव्यादिज्ञानस्याससारं सर्वेषां प्राणिनामनुड्ृत्तिद शेनात् । 
यदन्नाविद्या कारणदोषर्षेनोख्यते, तश्च तव सिद्धान्तमपि धते । 

` योहि श्रोता मन्तास प्रागवस्यायामविधावानेवेति यथा भविद्या- 
धता प्रमातृणामुत्पननं मेददशेनं मिथ्या तथा अद्ैतब्रहाहञानमपीत्याप- 
तेः । अतोऽसत्यपि बाधकलाने यदविच्ास्यकारणदोषजन्यत्वाच्छु- 
किरजतल्ञानवदनुमानेन मेदक्षानस्य मिथ्यात्वं साध्यते । तद् ब्रह्म 
हइनिऽ्पि तुल्यम् । ब्रह्महषानं मिथ्या। भविद्ास्यकारणदोषजन्यसथाद्, 
भविधावलिघठत्वाजन्यकश्ानत्वाच्च । प्रपञह्षानवरिद्यनुमानस्य शत्रा- 
पि सम्भवात् । किञथचासस्यात् सल्यग्रतिपश्लो, खनो, किष्यक्षराणिं 
ख दृष्टान्तत्वेन यवुकतानि तदप्ययुक्तम । अदृष्टस्य खप्रस्य शुभाय. 
भासूचकत्थात् । दष्टस्य तु हानविष्यत्वेन तद्िषयकात् सत्याज्ा- 
नादेव सूचनसिद्धेः सत्यदेवं सस्यश्रतिपिनोसत्याव् । अत एव, 

"यका क्म काम्येषु सिये खमेषु परयति । सिद्धि तथ विजानीया- 
त् सस्मिन् खद्ननिदरोने' इति शुतिरपि दरोनस्यैव सिखिदेतुर्वमा- 
ह । एवं रिप्यक्षराण्यपि वस्तुभूतानि सत्यानि । विन्यासविशेषाष- 
शस्य खश्ुप्र्यस्य मश्यादि दव्यस्यैव रिष्यक्षरत्धाव् । सदधेसवरोन 
तस्यैव धोधप्राहावणगमकत्वादिति । यदपि शङ्कायां विषमरण- 
हेतस्वं द्टान्तितम । तदप्यसत् । शङ्काया भपि कानविरोषस्वेन ध- 
श्तुस्धार्छद्भुया तदविषयस्मरणर्यापि वस्तुत्वात् तेनैव मरणसिजे- 
रिति। अथागमाव् प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वावगतिरिष्यते, तदप्ययुक्तम् । ` 

ओश्रप्रभवस्य कश्षानस्य मिथ्यात्वेन बणोत्मक्षस्य तस्वमस्यादि- 
वाकयस्प्राभावात् तेन मिथ्यात्वग्रतिपसेरराक्यववनरवात् । ब्य 
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धहारिकसव्यत्वेऽपि तत्र मिथ्वात्वाऽ्बुक्तेः। नय, गेह नाना- 
ऽस्तीत्यनेन । तत्र श्हपदेन तत्य खरूपनानात्वनिषरेधपरत्वात् । 
नापि, स एष नेति नेतीस्यनेन । वस्याप्यारमनि शरीरा्यनात्मपरयुषा- 
सेनात्मसखरपोपदेशपरन्वात् । नापि, यन्न हि वै तमिव भवतीत्यनेन । 
त्र हीवेति शब्ोऽनथेको वा { यथां विनतमिषेत्यवधारणार्थो वा 
यथा अण्ठ्य पवेतरा धाना इति साद्द्याथों घा? । यथर्दिधाप्रेरि- 
द्यत्र धूमविस्फुलिङ्खा इवेति । एवं तिष्वप्यर्थेषु यस्यामवश्यायां 
विविधं विकारजातं मवति तत्रेतर इतरं पयति यत्रत्वस्य स~ 
मात्मेवाऽभूत् तदा केवलेन फं विषयं पदयेदिति कारणप्रात्तौ बिशे- 
वज्ञानस्येव निषेधादिति । किञ्च । का चेयमविया! । तस्वातस्वाभ्या- 
मगिबांच्येतिचेन्न । 

यस्याः कायेमिदं करस्नं व्यवहाराय कठ्पते । 
निषेक्तुं सा न शक्येति वचनं वञ्चनाथंकम् ॥ 
यदि शनिवे नीया, कथमाचयेः शिष्येभ्यः प्रतिपादयेत् । 

भव्रतिषल्लया च तया कथं ध्यवहारः सिद्धदियादि । यथो 
कथं परिणामो निर॑वयवस्याकाराकल्पस्य ब्रह्मण इतिं ? । तत्र श्रमः| 
खाभाष्यात् क्षीरदिति । सवै्षस्वात् सवैशक्तिरवाव् श्ेच्छपीव 
परिणामयेदात्मानम । ननु विरो दष्टान्तः । क्षीरस्य सावयस्वादि- 
विचेन्न । साषयवत्वस्य तद्प्रयोजकटधात् । अन्यथाऽग्बुनोऽपि ~ 
धिभावेन परिणामापेः। एवमन्यान्यपि बहनि दूषणान्याहुः । सुरे 
तु, तयोरनन्यग्वं ततनम्यत्वमिति व्याख्याय हेतुयोधिकां षावारम्म- 
णभुर्तिं त्वेवं ष्याकुवेन्ति । घाचो वागिन्द्रियस्योमयमारम्भणमाश- 
म्बन धिकारो नामधेये च । विकारोऽभिधेयोत्पसिस्तवभिधानं नाम- 
चेयम, उभयमाठम्ब्य वाग्धयवहारः प्रवत्यते । धेन जखमहरेति 
शृष्मयमित्येतस्येषं भ्यास्यानम । ननु यदि काये व्ववारहेतुन, तर्हिं 
कायेकारणर्योरनन्यत्धमिव्याशङाह । गुतिकेत्येव सत्यामिति । 
कारणमेव हि का्यार्मना नटवदवतिषठते । भस्समग्बितं हि चिष्वपि 
कालेषु कार्य, नाश्वमहिषवहेशतः कारतो धा प्यतिरिकमुपलभ्य- 
ते । कारणस्यावखामानं भ्यतिरिकाभ्यतिरिक्तं शक्तिरजतवदा- 
गमापायघमेत्वाददरतमनित्यमिति च ध्यपदिदयते । तव्थमेव भृचि- 
केदेव सत्यमिस्युक्तम । प्रघ्यक्चमेव हि सलयस्वमश्रानुचते, भ तु वि- 
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धीयते । दष्टान्तत्वेनो पादानात् । तथाच न्यायसुत्रम् । लौकिकपरी- 
क्षकाणां यत्र बुदधिसम्यं स दृष्टान्त इतिं । भपागादभ्नेरभ्नित्वमिति 
तु कारणात्मना निरीश्यमाणं कायेमतिरिक्तं नोपलभ्यते, कारणा- 
त्मन्येव च तिरोहितं भवतीत्यमिप्रायेणोक्तम् । आदिपदेनैतदात्म्य- 
दं सवेमिलयेवज्ञातीयकं वचने गरृ्यते। तथाच भुतयन्तरमात्मग्यति- 
रिक्तस्य प्रपञ्चस्य सल्यतां व्शेयति । अथ नामधेयं सलयस्य सत्य- 
मिति प्राणा बै सत्ये तेषामेष सत्यमिति । यदि चाचृतत्वममिप्रेयात् 
राणा असत्यमिति श्रूयादिति । 

रामानुजाचायास्तु- तस्मात् परमकारणादनन्यत्वं जगत- 
स्तद्नन्यत्वम, आरम्मणराब्दादि भ्यः पूर्वोक्ताभ्यः श्ुतिभ्ये ऽव्रगम्यत 
श्वयेवं सुत्रं व्याख्याय वाचारम्भणवाक्यमेवं व्यकुरवैन्ति-भारभ्यते 
आलभ्यते स्पृश्यत शवयारम्भणम् । इयल्युटो बहुलमिति कमणि 
ल्युट् । वाचा वाकपूवेकेण भ्यवहारेण हेतुनेत्यर्थः । धटेनोदकमादरे- 
त्यादिवाकपूतेकोषटुदकाहरणादिव्यवहारप्तत्सि्ये तेनैव मृद् ्रभ्येण 
पृथुबुध्नोदराकारत्वारिलक्षणो विकारः संस्थानविशोषस्तत्परयुक्तं च 
घट इत्यादिनामधेयं च स्पृदयते । उदका $$हरणादिव्यवहारसिद्धर्थं 
व्रभ्यमेव संखयानान्तरनामान्तरभाग् भवति । अतो घरादपि सत्ति 
कष्येव सद्यं मृत्तिकाद्रभ्यमिद्येव सत्यं प्रमाणेनोपलभ्यते, न तु द- 
व्यान्तरत्वेनेतयथे इति । ये पुनः कायकारणयोरनन्यत्वं कार्यस्य 
मिथ्यात्वाश्चयणेन षणेयन्ति तेषां कायेकारणयोरनन्यत्वं न सिद्ध- 
ति। सल्यमिथ्याथयोरोकयानुपपत्तेः। तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं 
जगतः सत्यत्वमिति वैपरीत्यापततेश्येलयाहुः। काणादमतदुषणं तु प्रा- 
वोक्तम् । मायावादिमतोपरिवृषणान्लराणि बहूनि वदन्ति । तानि 
विस्तरभयान्नानूघन्ते । 

तन्मतचोरस्तु-विकारो नामधेयं च षाचाया अभिलापाथ- 
व्यवहारस्य आरम्मणं निष्पादकं भवति । सृदृद्व्यस्येव घराद्यव- 
स्था घटादिनामभ्रेयं चाथेक्रियाया अमिलापस्य च निष्पत्तये मव- 
तीति यावत् । वस्तुतो घरटाधपि भत्तिकेव्येष सत्वं पामाणिकं, भ- 
हृ्यतिरेकेण घटामावदशोनात् । अथवा । विकारो घटो वाचारम्भ- 
णं धरटोऽयमिति वाचारम्भविषयमाश्रम मृददभ्यमेष व्यवहारसि- 
दथेमवस्याम्तरमापन्नं, न तु सवो -व्ुभ्यान्तरम । यृततिकेतयेव ता- 
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मधेय॑ सन"यम । घटादिकं मृसिकेति कृत्वैव तत्र सव॑ भृत्पिण्डादि- 
नामधेयं सस्यं, सति प्रामाणिकेर्थे साधु, न तु व्रभ्याम्तरमिति कृ- 

` त्वा यतो घटो मृदेवातः कारणादनन्यदेव कायैम्। अथेक्रियादिभ्य- 
वहारमेदस्त्ववख।मेद्ात् । पवमेव बरह्मप्रपञ्चयोरपि व्याप्यव्यापक- 
भावादनन्यत्वं दष्टव्यम् । तथाच पुराणवाणी । ̂ ाक्तयादि च पृथि- 
व्यान्तं रशिवतस्वसमुद्धवम । तेनेकेन तु तदृष्यपतं मदा कुम्भा- 
दिके -णा' इति । ननु सदयं घट इत्यत्र यथा सुदृव्यारिधरे ददयते 
तथात्र, जगदिति व्या्तिनै दश्यते दति चेन्न । सन् घटः सन् 
पट इति सवत्र सदरपस्य प्रह्मणो व्या्धिदशनात्। यदि दहि सदरपेण 
व्याप्तं जगन्न स्यात् सत्तास्पूर्तिभ्यां विना रतम्, अस्तीति स्फुरतीति 
म भासेत । तथा सलयवस्त्वेषव भवेत्। भतो मृदा घरादिकमिव कार 
त शिवेन स्वै जगद् व्यात्े तदनन्यभूतं चेत्याह । 

विक्षानभिश्ुस्तु, खोकवदिति पृवसूत्रादनुरृष्येदं सूध्रमेवं 
उवाथस्यौ । तस्य भोक्तुः सोपकरणस्य प्रृतग्रह्मानन्यत्वं, नदीनां 

क्षमुद्र इव कारणे प्रह्मण्यविभागों मन्तव्यो, न तु भोक्तुरत्यन्तं ्र- 
हत्वं, न वा प्रलयाद्ावमावः। कुतः १ आरम्भणरब्दादिभ्यः। भा 
रञ्भणश्रुल्यादिभ्यः। सा श्रुतिस्तु, ते विद्ाकमेणी समन्वारभेते षू- 

यप्रज्ञा चेति । अस्यां भुतो पूव॑सर्गीयविद्याकमेगप्रज्ञानां जीवारम्मक- 
त्वश्र वणात् प्रखयेऽपि ब्रह्ममेदेन जीवस्य सवं सिखश्चति । ब्रह्मणः 
कमोयसम्भवात् । प्रलये जीषविनारो च, तं पवेप्रहा समन्वारभत 
इत्यस्यानुपपत्तेः । तश्च प्रलये जीवावस्थानं ब्रह्माविभागेनैव सम्भ- 
वाति । अन्यथा, सदेव सोम्येदमग्र भसीदिल्यादिनामादिरशाष्यगृही- 
तानामदेतश्रुतीनामनुपपर्षेरिति। भतः पूर्वसुत्रीयद्टान्तस्यात्रल्य- 
दाष्टन्तिक्रस्य च नेतरेतरवेषम्यमिति भाव इति । तदसङ्कतम् । उ- 
कश्रुतेरुपसगेद्धग्रधटितत्वेन तस्या विष्रयषाक्यत्वस्यायुक्ततया स- 
्रप्रसिदस्यारुम्भमणवाक्यस्य त्यागायोगात् । शहुखादेतानङ्ीकायो- 
प्ययुक्तः । अविभागाद्धेतस्यावान्तरप्रलये सच्वेऽप प्राकृतिके केव- 
छादेतस्यैव वक्तम्यत्वात् । अन्यथा, * शत शयुक्राणि यत्रैकं भषन्ति 
त्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति सर्वं होतारो यत्रैकं भवन्तीति, यदा तम. 
लन्न दिषा नं रात्रिने सन्न चासन् रिव पव केवल इत्यादिशुतीनां 
विराधापत्तेः । ब्रह्मणः कमो्भावोऽपि तथा । खृशटिकरणस्य शुलै- 
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 षोक्तत्वात् । पूर्प्रहाया जीवाविनाशसाधकत्वमप्यसङ्गतम् । धर्षा 
च तस्मात् प्रस्ता पुराणीति भुत्युक्ताया ब्रह्मपरहाया अपि तत्र प्रही- 
छँ शक्ष्य्वेन जीवप्रकाया पव प्रहणे नियामकामावात् । न जायते 
श भ्रियते इति शुतम्तद्धिना शशङमयः एवानुद याश्च । नच नास्तिक- 
निरासाय तरसाधनमिति वाच्यम् । तदथं शरुतेरवक्तभ्यसरात । सदे- 
वेति शुतेरविभागद्वैतसाधकस्वमपि । तथा सल्यदितीयपदकोपस्य 
्रागेष दर्शितत्वात् । नच, न तु हितीयमस्ति ततोऽन्यद्धिभक्तमिति, 
पृथग्विमक्ता प्रलये च गोतेति, भविमक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च 
स्थितमित्यादिभरुतिस्यृतिभिः समन्वयसूत्र पएवाद्ितीयपदस्याऽ्वि- 
भागपरताया बिचारितत्वान्न तत्कोप दति षाच्यम् । आधश्चुतेः सु- 
शिवशायां विमागे सत्यपि मुरविचारेण दशोनादरंनयोरुपपादकत- 
थोपन्यासस्य प्रकरणादेवावगमेन सष्टिप्ाक्षारबृत्तान्ताबोधकतायाः 
स्पुरत्वेन तदरानीन्तनाविमागासाधकस्वात् । दितीयस्यास्त्ववान्त- 
रप्रखयदृत्तान्तबोधकःवम । स्यतेस्तु खष्टिकाटविषयत्वमिति तद- 
साधकत्वात् । अन्यथा, सोऽनुवीश्य नान्यद्ात्मनोऽपश्यत्, विभ्वं वै 
ब्रह्म तन्मात्रमिष्यारिश्ुतिस्मरृतिविरोधस्य वुवोरन्वादितिं । यत् पुनः 
समन्वयसूत्रे बाचारम्भणभुतिरेवं ष्याख्याता-विकारो षाचार- 
स्मणं लाम कायः पश्चाच्च नाममाश्रावशेषो भवति । बेददादेभ्य 
पवादौ पृथक्सस्णाश्च निभेमे । नामेवैनं न जहातीति स्मृतिुतिभ्या- 
म । अतो विकारो मृत्तिकेत्येव कारणरुपेणव सदयं, न तु विकार- 
स्वेनेति । तथाचानेनानितय्वमात्रवोधनाश्न विवतेवादः सिद्धयति, 
किन्तु परिणामवादे एवेति । तत्र फलं खनुमन्यामहे । व्यास्याने तु 
भाममात्रावरोषन्धमवान्तरपरखयविषयम् । सर्वप्रलये तेनापि प्रङूति- 
पुरषमान्रावरोषताङ्गकाराश्नामरोषतायासतन्मतेऽपि वक्तुमशक्य- 
शवात् । यत् पुनः प्रस्तुतसुतरे विवतैवाददूषणायोक्तम--उक्तवाश्यैः 
परपञ्चसयाव्यन्तासत्वं यदुच्यते तद् वाक्ये सन्न वा १ ¡ भाचे बाधः। 
धपश्चत्मकस्य तस्यैव स्वात् । गन्द हेत्वसिद्धिः । अलन्तासख- 
साधकप्रमाणामावात । अतः सदसस्वविकरपपराहतीरारम्भणक्ा- 
हवादिभिः प्रमाणिरनुम्मतेन सूत्रकारेण. पपञात्यन्ताससवं साधयितु 
न युज्यते इति । भम्यदपि बहक्तम् । तश्रोदासीना बयम् । 

माष्वास्सु-भगवबतः कतृत्वं साधनान्तरसापेक्षं न मेति श- 



२ अध्याये ९ पादः । ५८९ 

भावे चोपलब्धेः ॥ ११५ ॥ 

भावं एव विद्यमान एव घटे घरोपलन्िः । नामे । च- 
क रान्मृत्तिकसेव श्रुतिः परिष्दीता । वाङ्पात्रेण चोपरम्मे मि. 
ध्येवाध्र धटोऽप्यस्तीत्युकते उपरमभ्येत । 

दगया तदनपेक्षतवम त्र साध्यते । तथाच तस्य हरोजगत्खष्टावनम्य- 
स्वं साधनान्तरानपेक्षत्वम् । तत्र हेतुरारम्मणराद्दादिभ्यः । कि 
खिदासीदधिष्ठानमारम्मणं, कतमत् खित् कथासीरिति । नचायं 
प्रश्नः । अधिष्ठानाचु्तरस्यानुक्तत्वात्। तदमवे केवखप्रश्नस्थादैप- 
थस्थस्वेनाबोधकताप्रसङ्ात् । कि तहिं १ । अयमाकषेपः। स चाधि- 
छठानादयाक्षिपन् मगवतस्तन्निरपेक्षत्वे पयेवस्यति। भदिशद्दाद् यु- 
कयंः। 

परतन्त्रो होपक्षेतं स्वतन्श्रः कफिमपेक्षते । 
साधनानां साधनत्वं यतः कि तस्य साधनस्याचयास्ताश्य 

इयथः । सोऽयं न सुत्रकारानुशायगो चरहेतुरिति प्रतिभाति । यदि 
स्यासदाधिष्ठनशबदादिभ्य इति बदेत् । तच्यागे बीजाभावात् । भथ 
स्यक्तस्तथा सत्यथिष्ठानानपेक्षत्वात् साध्यसिद्धिः । कफिथ्चैवमनन्य- 

त्वसाधनं मेदसिद्धान्तमञ्जकम। अधिष्ठानानपेक्षावदुपादानानपेक्षा- 
या अप्यस्मरादेव वाक्यात् सिद्धेः। आरम्मणशबस्य कमयेकल्यु- 
शापि सिद्धेः । भ्युत्पच्यन्तरा ङीकारेऽनपेक्षत्वहनिश्च । अतस्तन्मतत 
चिन्त्यमेव । वाचारभ्मणवाक्यन्तु न विचारितम्। त्र बीज्ंचन 
पष््यामः ॥ १४॥ 

भावे च्मेपलण्पेः ॥ एवमेकेन श्ुतिविप्रतिषेधं परिहिय कय- 
स्य कारणाद्नन्यत्वे स्वे च युक्तिमाह--मवे चनि सूत्रेण । तवृ 
भ्याङ्क्वैन्ति । # भाव पवेव्यादि # । तथाच शुषयनुगृर्दीतस्य परलयक्ष- 
स्य प्रमाणत्वात् ततोऽपि मिध्यात्वब्राच शत्यनन्यत्वं कारणादभिन्न- 
सखमेवेलयथैः । साधकयुक्ति व्यीख्याय परमतवबाधिकां तामाहुः । # 
बागिल्यादि # । तथाच युक्तिद्धययाधितो बाङ्मा्रत्ववाद् शत्यः । 

७४ 
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इदं सूत्रं मिथ्यावादिना न हतमेव । अतं एव पाडन्तर- 

कर्पनमिति ॥ १५ ॥ 

सच्वाचावेरस्य ॥ १६॥ 

अवरस्य प्रपञ्चस्य सनात् तेकाङिकत्वाद् ब्रह्मलमं । स- 

देव सोम्पेद्षग्र आसीत् । यदिदं किञ्च तव॒ सयमिसाचक्षत 

इति श्रुतेः ॥ ९६ ॥ 

सूत्रविरोधमष्याहुः । # इदमिवयादि #।#न शातमिति #। पवमथे- 

कलतया न हञातम्। नन्वस्मिन् सूत्रे कायस्य कारणादनन्यत्वाय कारः 

णसद्भावे कार्थापलम्भः प्रतिपाद्यत इति व्याख्यायत पवेति कथं 

न हातमित्युच्यव श्त्यारशङखयां तदक्ने हेतुं स्फुटीकुषैन्ति । # भ- 

त पवेलयादि । # पाठान्तरकल्पनमिति # । भावाश्चोपलन्धोरिति 

पाटकटपनम् । तथाच पाठान्तरं कल्पयित्वा, न केवलं शाद्दादिव 

कायकारणयोरनन्यत्वे परलक्षोपटन्धिभाव।श्च तयोरनन्यन्वमिति 

इयाख्याय तन्त्वव्यतिरिक्तपटोपरुब्ध्या कायस्य परंपरया ब्रह्मान- 

स्यत्वचोधनेन अस्मदुक्त रीत्यैव तदनन्यस्वसिद्धेरित्यतो न कशतमि- 

त्युख्यते । तथाच घट्रकुदीप्रभातस्यायावुक्तसूत्रेऽभेद रूपानन्यत्वस्य 

स्वयमपि साधनाश्च तत्कृतं पूवैसूत्रष्याख्यानमयुक्त मित्यथः ॥ १५॥ 

सच्वाश्चावरस्य ॥ माष्यमन्र स्फुटाथेम् । प्रतयक्षविरोधमाश- 

ड तत्र मानमाहः। # सदेवेत्याहि # । श्ुती प्रपञ्चसच्वबोधकमि- 

दं पदम् । सूत्रे चकारस्तु, ` विश्व वै ब्रह्म तन्मातरं संस्थितं विष्णु- 

बरायया । यथेदानीं तथा चाप्र पश्चादष्येतदीदशमिति । तवेतदक्षयं 

निह्यं जगन्मुनिवराखिलम् । आविभौच्तिरोभावजन्मेनाशविकल्पष- 

दू. इत्यादि श्नोमागवतविष्णुपुराणादिवाक्यसङ्खाहकः। 
पव्चास्मि- 

# 

श्ञधिकरण छान्दोग्यस्थप्रतिह्यवाक्यस्य दष्टान्तवाक्येन सह यो 

विराधः, स परिषनः। कायोपलब्ध्या कायेसत्तासाधनेन तत्सत 

या कायस्य ब्रह्मन्धसाधनेन कायस्य कोरणामिभ्त्थं इीर- 

लम् ॥ १६॥ 
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असदृव्यपदेशान्नेतिचेन्न धमौन्तरेण 

वाक्यरोषात् ॥ १७ ॥ 

असदा श्दमग्र आसीदिति श्रुत्या प्रायुत्यततेः कागेस्यामच्वं 
धोध्यत इतिचेभ्न । अव्याङ्तत्वेन धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशः । 

पवमनेनाधिकरणेन कायंमिथ्यात्ववादं निराकृत्य असत्कारं 
निराकतैम, असद्धेति श्रुतिविप्रतिषेधपरिहारयाधिकरणमारभत £ 
ह्याकयेन सूत्र पठन्ति । 

असदृव्यपदेशाश्चतिचेन्न धमोन्तरेण वाक्यशेषात् व्याकुषै- 
न्ति । # असद्वा इत्यादि # । अयमथः । पूर्वपादे समाकषंसूतरे, अ- 
सद्धा इदमग्र आसीदितिश्वुतिस्थस्यसच्छदस्य ब्रह्मवचकस्वं स- 
माकषोदुक्तम् । परन्तु समाकषदेतुनोक्त इति तस्य ब्रह्मवाचकरवं म 
युक्तिसदहम् । अथासदितिचेश्नोति पूवसू तद्धिष्यश्ुतौ चासतः 
कारणता निवारितेति सैव ब्रह्मकारणत्वे युक्तिरिति तया समाक- 
वैणसुच्यते । तदापि मुख्ये सम्भवति गौण्या अयुक्तत्वादस्यासतप- 
इस्यासत्कायैवादसाधकः्वम् । इदं परिदश्यमानं जगद् वै निश्चयेन, 
अग्रे प्रागुत्पत्तेरसदासीत्, ततो ब्रह्मणः सकादात्, सद्जायते- 

ति प्रागुत्पत्तेः कायेस्यासच्वं बोध्यते । तथाचासदृव्यपदेशाद्धेतोरा- 
चन्तयोयैवसतोऽस्ति वदेव मध्य इतीदुानीमपि सक्नेति पूवसृत्रोक्तः स- 
स्वादिति हेतुराधयासिद्धः। तदसिद्धौ चोपलम्धिरप्यन्यथा सिदात्- 
स्यास्तथास्वे चानन्यत्वमपि दूरापास्तमिति तदारक्षपं सूत्रांरोनाऽऽदाङ्क् 

दूषयति । नेतिनपवञच प्रागुत्पत्तेः कायै सन्न वेति सन्देहः । असदिति 
पूवैः पक्षः । सिद्धान्तं उ्याकुवेन्ति । सन्नेति यवुक्तं तन्न । कतः १। 
धमौन्तरेण तथा श्यपदरेशात । येन धर्मेणेदानीं वनते व्याङ्तनाम- 

ङपतवेन, तेन धर्मेण तवूानीं नास्तीति तथा व्य पदेशो, न त्वव्यन्तास- 

स्वेन । कुतः १ । वाक्यशेषात् । वाश्यरेषोऽवरशिष्टो भागल्तस्मात् । 
तमेव स्फुरीकुवन्ति । तद त्मानमित्यादि । तथा चासद्धेति वाक्यदाषे 
आरमपव्ात् तेनैव रूपेण सव, न तु भ्यारृतेनेति बोध्यते । भतो 

नास्यासत्काथवाद् साधकत्वम् । षं चासदिति सूत्रस्य प्रष्णानान्त 
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कुतः ! । वाक्यशेषाव । तदात्मान स्वयमङुरूतेति स्वस्यैव 
क्रियमाणलाव । इ्दमासीत्दपयोगाच् ॥ १७ ॥ 

युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 

रीय व्याख्यानरोषस्वेन प्रागेव मया ष्युत्पादितमिति नाश्रोश्यते । 
धवे निडृतते तस्मिन् शरुल्यमिप्रेतत्वाद्रौण्यपि न दोषाय । तथा सति 
समाकषेऽपीदमेव बीजमतः पृवोक्तं सवे सुखम । वस्तुतस्तु नाध 
गोणी । सर्वषां शब्दानां मगवद्धाचकतायाः खारसिकत्वस्य श्रगिव 
साधितत्वात् । समाकषेसूषस्य वादिबुद्धयनुसारित्वादिति । एवश्चा- 
शरदं शब्दोऽपि म परिदद्यमानत्वमाश्रपरः । बोध्यस्य दिष्यस्या- 
धाभावात् । किन्तु खबुद्धिस्थपरः । केवलश्चुतिवाक्यत्वात्। भत इदं 
पदमासीदिति पदश्च सत्कायैवादस्यथेवोपोद्धलकमिलय्थः ॥ १७॥ 

युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ पूवैसूतरस्येव शेषोऽयमोटकादिभि- 
प्रहाथेः। शुप्कतकाणामप्रतिष्ठानस्य पूर्वमुक्तत्वात् ताहशीमि्युक्ति- 
भिः सत्कायवादप्रत्यवस्थानमयुक्तम । भुल्विरुडयुक्तीनां सत्कार्य- 
देऽपि विध्मानन्वात् । ताश्च सास्य पवमुच्यन्ते-भसदंकरणा- 
दुपादानग्रहणात् सवेसम्भवामावात्।शक्तस्य शाक््यकरणात् कारण- 
भावाश्च सत् कायम इति । अथस्तु-यदसत् :तन्न क्रियागोचरः । 
शाशाविषाणादिवत । यदि प्रागुत्पत्तेः कायेमसत् स्यात् कशयिष्ा- 
णवत् स्यात् तदपि न क्रियागोचरः स्यात् । अतसि तु तदिपरीतमतः 
प्ागष्युत्पत्तेः सदेव । अथ यदा असत् तदेदमपि न क्रियागोखरः, 
खंत्पत्स्यमानावखायामेव तु तत् तथेति विभाव्यते तदष्यसङ्कतम् । 
उपादानग्रहणात् । यदि प्रागुत्पसेः कायेमसत् स्याद् दष्यर्थिभिः 
क्षीरं, घटार्थिभिगेत्, परार्थेमिस्तन्तवश्च नोपादीयेरनं । अस्स्व 
सवत्र तुल्यत्वात् । अतोऽवधिनियमाथे कायस्य कारणे सत्वमशभ्यु- 
पगस्तव्यम् । अथ यत्र कारणे यस्य कथयस्य प्रागभावस्तवेक तदथं 
तदर्थिमिरपादीयत इति विभाष्यते, तदप्यसङ्कतम् । स्वसम्भवः. 
भावात् । यथेवं तदा प्रागभावखरूपं वक्तव्यम । स फ प्रतियोमि- 
खरूपनिरूप्यो ए न घा ?। अन्ते सवेष. तुल्यत्थाव् स्तः . सस्भवे- 
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ुकतिरतावत-समयेतमेब कार्यं सदृत्पा्त इति सम्बन्धस्य 

त् । भेदस्य निवेकतुमशक््यत्वात्। आये तु तक्ानीमपि परतियोगि- 
स्तासापक्ष्वात् तदानीमपि काथसिद्धया असत्का्यवावस्यैव मङ्ग 
इति तदापि सदेव कायैसखरूपमास्येयम् । अथ यदि मीमांसकप्रति- 
पश्नया शाक्तया निवाहो विचायते तवाप्यसङ्खतम् । शक्तस्य शक्य- 
करणात् । यद्धि यत्र शक्तं तत् तदेव करोति, न सर्वम । यदि केव- 
लया शक्तयाऽसदपि काय स्यात् सवैतः स्र स्यात् । शकेर्विधमा- 
नत्वात् । अतत्तदृभावाय शक्तेरपि कायवेरिणेन नामात्वमवद्य- 
मङ्ीकतैग्यम् । ततश्च सिद्धं सत्कायैवादेनेति । ननु कारणेऽवय- 
विनि फि व्यासज्जञ्य कायै तिषठत्युत तदवयवेषु प्रलेकम् ?। भाच 
कर णपरतीतिरेव न स्यात् । कर्येण व्यवहितत्वात् । उत्पस्यनम्तरै 
ख कारणं नयेत् । वृ्ना वुग्धवत् । उत्पत्तिरपि न स्यात् । सवैष्या- 
परिणामात् । दितीये तु दध्यवस्पयामपि दुग्धं प्रतीयेत । तशू 
भ्रतीयते। अत उभयथापि वक्तुमशक्ष्यत्वादसदेव कायैमाच्येयम्रत 
भाह । कारणम वादिति । इदं तदा शङ्खात यदि कारणातिरिं 
तस्य रूपं स्यात् । कारणमेव तु कार्यांकरेण परिणमत्यतः पवाक 
स्थायां कारणरूपमेव तदिति सुस्थिरः सत्कायंवाद् इति । नव सौ 
श्यसि दत्वादस्या अप्रतिष्ठानं शङ्ुध्यम् । प्रधानस्य कारणतात्यागे 
पतासामपि, सच्वेव सज्ञायत इति श्रुतिमूलत्वात् । भतः साष्याद्- 
शणीयैव । सांस्यप्रसिद्धत्वादेता भाष्ये पुननोक्ताः । भथोत्पन्तैः 
पू कायेस्यासस्वेऽपि समवायस्य विधमानत्वात् ततस्ततस्तसबु 
त्प्तिरितिखेत् तत्राहुः । * युक्तिस्तावत् समवेतमेवेष्यादि # भय- 
मर्थः । समधायो यवि साधारणस्तदाऽवधिनियममङ्गापत्िरतोऽस।. 
धारणो षक्तब्यः । भसाधारण्यओ कायवैदिष्टिश्नियतमतः सदेषो- 
त्पाधत इत्येव सिद्धति।किओच सम्बन्धत्वेन स उपगम्यते । सम्बन्धस्तु 
सम्बन्धिद्रयनिर्वलयैः। स काथरूपश्य सम्बन्धिनो ऽमावे कथं सिद्धत् । 
भसिङश्च कथमुत्पन्ति ततस्ततो नियमयेत् । किञच। खकारणे केन 
चित् सम्बन्धन तश्य इसिषंक्व्या । क्था सति तस्यापि सम्बन्या- 
भ्वरापेक्षिव्यनषला । भथ यथान्येषां सलतासम्बम्धात् सस्वम् । सच्ा 
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1 
दविनिष्ठत्वान्निबतास्च कारणन्तरेणापि परम्परया सम्बन्धः । 
अपतमबद्धोतत्तो ठु मिप्याल्ममेव । परृत्तिस्तवभिव्यक्तयथमिति । 

तु खत एव सती । तथाऽन्येषां कायाणां समवायेन सम्बन्धिरवम् । 
खम्रवायस्य तु खत पव सम्बन्धित्वमिति विभाष्यते, तदास नि- 
त्य इति तस्यापि साधारण्यापस्या सवेतः सर्वोत्पत्तिप्रसङ्कः। किञच। 
निमिक्षासमवायिनोरपि तस्य स्थात् तत्समवेतत्वनापि पटादुत्प- 
त्पसिप्रसङ्ः । अथ विद्यमानेऽपि निमित्तासमवायिनोः समवाये त- 
सम्बद्ध एवोत्पद्यत इत्युच्यते, तिं समवायिनामप्यसम्बद्ध ̀  पवो- 
त्पचताम् । नियामकाभावात् । ततश्च मिथ्यात्वमेव कायेस्याप्ेत । 
शक्तिकारजतवत् । नियामकाङ्गीकारे तु कायातिरिक्तश्य नियामक- 
व्वाभावादसत्का्यवादस्य मङ्ग एवेति । ननु सल्यमेवं, तथापि का- 

धैस्य ससे करतुपवृ्तिवेयथ्वे्रसङ्धो निदयानिलयिभागानुपप्तिति 
तवुभावाय तथादियत इति चेत त्राहुः । # प्रबृत्तिरित्यादि # 
तथाच सदेव कायं पूवैमनमिष्यक्तं कश्च कारकव्यापारेणाभिव्य- 
ल्यतेऽतो न प्रदृत्तिपरैयथ्यैम् । नापि नित्यानित्यविभागानुपपलिरि- 
ह्यथेः। 

रामानुजाचायौस्तु-अभिव्यक्तिर्नि्या ? अनित्या था {। 
अन्त्ये तस्या अभिष्यक्तन्तरसापेश्षत्वावनवस्पा। आये तु कायस्य स- 
देवोपलम्मापत्तिः । किथ्चैवं कारकव्यापारस्याभिव्यज्जकत्वं घकतभ्य- 
म । तश्चामिव्यञ्जकेषु दीपादिषु प्रकाराकत्वरूपं साधारणमेव इष्- 
मिति घटार्थेन कारकव्यापारेण कारकादेरप्यभिग्यक्तिप्रसङ्क इष्य. 
.सत्कायैवादिन आक्षेपे, उत्पत्तेरपि नित्यत्वे सदैवोत्पथमानतया स- 
श्कायैवावृप्रसङ्खादसत्कायंसि अान्तहानिरनित्यत्वे चानेषश्येति ते प्रवि 
शोषं प्रददर्योत्प्तिधिनाशादीनां कारणावसखाविशेषत्वमुपगस्य तच 

दषखलयेव द्रभ्यस्य ते ते शाद्दास्तानि तानि कायांणीति द्यस्य 
-तशदवषस्यापा नेन कारकव्यापारस्य साथक्यमाहुः । परमेता युक्त- 
थः प्रतिषन्दित्धादनुश्तरभूता पव । अवस्याखपि नित्यानित्यविक 
करयस्य शक्यक्रियत्वात् । अतः शुतिरेव शरणीकरणीया । यत 
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शब्दान्तरं सच्छब्दादात्मशब्दः । आत्मान खयभकुर- 
तेति ॥ १८ ॥ 

पटवच्च ॥ १९॥ 

पव व्यासचरणेरपि, शढान्तरादिति हेतुरेतत्समभिव्याहारेणोक्तः । 
एतावान् परं विदोषः । असत्कायंवादिनां कायस्य नियतावधिकत्धाय 
प्रागभावसमायवादिकल्पनमधिकम्। श्रुतिविरोधादृप्रामाणिकं ख । 
अस्माकं तुन ते दोषाः । श्ुती पुरुष पयेद ̂ सर्वं यद् भूतं यख्चभाव्य- 
परति, स वै सवैमिदं जगत् स भूत ५ स मव्यमिति भूतभष्यव्यव- 
हारषिशिष्टस्थेव जगतो ब्रह्मस्वमुच्यते इति वतैमानत्वाधिरोधेनैव 
भूतत्वादिखितिः। सा चेवं षोभ्या । यथा सवैस्य ब्रह्मात्मकत्वावि- 
होषऽपि पृथिष्यामेव गन्धससा, न जलादौ । पृथिव्यां सवैबिध- 
गन्धसस्वेऽपि तस्तदेशकारावच्छेदेन तद्रन्धोद्षनिषस्यनुद्धषनियम 
इच्छाहेतुकस्तथा भूतादिश्रयस्य षतेमानत्वेऽपीच्छयदानीमिह भा- 
विःवमेवमुद्धवस्वेवं निवर्ततामेवं बतेमानत्वमुद्धवत्वेवं निषतैतामे्षं 
भूनत्वमुद्धवत्वेव निवतेतामत्र सवदा वतेमानत्वमेवोद्धूतं तिष्ठत्विति 
नियमात् । यत्र च नायं नियमो, यथा गीतायां, केचिद् विलग्ना ष- 
शनान्तरेषु संदश्यन्ते चूर्णितेरत्तम ङईकरिति, श्रीभागवते च, मयेमा 
रस्यथ क्षपा शति, तस्य तस्य तेषु तेषु तन्तद्मोनुमषादप्यविरोधेने- 
तिन कोऽपि कापि दीषोऽ्परामाणिकन्वं वा। इदं यथा तथा विद्ठ- 
म्मण्डने प्रभुचरणेर्निपुणतयोपपादितं मया च तद्धिदृतमिति तताऽवः- 
गन्तव्यम् । पवश्च सर्वस्य ब्रह्मकायेत्वेऽपि इदं नित्यत्वेन लोके ष्य- 
घहियतामिदमनिस्यत्वेनेति तदिच्छयैव विभागोऽपि बोध्यः । वथा 
साधुत्वासाधुत्वादिश्यषहारोऽपि प्रजायेयेतीच्छाशरीरे प्रविष्टस्य 
प्रकषर्थानिपिषचण्डनत्वेन सवैसमाधानसमयेत्वात । रवमम्या- 
अप्यनुपपलयो भगवदिचछाखरुूपाषचारेणेव परिहरणीया शति दिष्ट] 

एवं युक्तिव्यांख्याता । शब्दान्तर ष्याकुवेन्ति । # शाद्दाम्तरः- 
मित्यादि #। तथाच तेनाधिकृतत्वं युक्यगोचरत्थं च शुल्येव बो- 
ध्यत इति न कोऽप्यसत्काथवाद शद्ावकाशा शष्य्थः ॥ १८ ॥ 

परश्च ॥ नयु कारणे कायंसला तषा वक्तु शक्या यदि क 
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यथा सबेष्टितः पटो न व्यक्तं गृहते, विस्तृतस्तु शृते, त- 
थाऽविमावानाविभौबेन जगतोऽपि ॥ १९ ॥ 

यथा च प्राणादिः ॥ २०॥ 

यथा प्राणापानानां नियमने जीवनमाज्नम्, अनियमने आ- 

कुअनादि । नेतावतां माणमेदः । पूर्वमत्चं घा । वथा नगतो- 
ऽपि । ब्ञानक्रियामेदाव् इूत्रद्रयम् ॥ २० ॥ 

इतरव्यपदेशादिताकरणादिदोषग्रसकतिः ॥ २१ ॥ 

बरह्मणो जगत्कारणत्वे इतरस्य जीवस्यापि ब्रह्मताव तद्धितं 

थञ्िवपि कायै प्रतीयेत । अन्यथा तु कारणमेव स्यान्न का्यमि- 
स्यत आह । # पट वदिति # तद् भ्याकुवैन्ति। # यथेत्यादि #। 
आविमावानाविभंवेनति # सर्वोऽपि दन्दो विमाषैकवद्भवतीव्येक- 
बद्धावः । तथाचाग्रहणेऽपि यथा पटसत्ता तथा कायेस्तापील्यद्- 
शने न कायौ ऽसत्तासाघकमिद्यथः ॥ १९॥ 

यथा च प्राणादिः ॥ ननु कायस तेनाधैक्रिया तु काचित् 
श्रियित । यथा अहदयेनापि भूनेन परदुःखोत्पादनम् । अत्र तु तद्- 
भवात् कथं तत्सत्तेव्यत इं सूत्रं प्रदत्तम् । तद् व्याकुर्वन्ति । # 
यथा प्राणेद्याहि # । अवतारणिकाया अनुक्तत्वात् सुत्रप्रयोजनं 
स्फुटकुवैन्ति । क्ञनेत्यादि # । नन्मयेत्सूत्रद्रयावतारणिका्यां चि्- 
तमेष । पवमनेनाधिकरणेन सल्कायेवादे श्ुतेथुक्तेश्च विरोधः परि. 
हृतः । युक्तया कायस्य कारणाद् भेदश्च निराङ्तः ॥ २०॥ 

इतरष्यपवेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ घेतनकारणन्धे 
प्राप्तदोषान्तरपरिहाराथाधिकरणान्तरमारभते । संशयम्नदृषीजश्ज 
पूवपक्षादेव स्फुरति । इदं पूवैपक्षसुत्रम । तश्र पूर्वाधिकरणे सर्वस्य 
जगतो ब्रह्मानन्यत्वे जीवस्यापि तदनन्यत्वं जगद्विलक्षणत्वं च सि- 
खम । तल किञ्चिदा शङ्क इत्याहुः । * ब्रह्मण यादि । इतरव्यप- 
देशाव । तत स्ति धुत खष्टावनुप्रवेशः भ्राव्यते । स च, अनेनेति 
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कतैव्यम् । वञ्म करोतीति तदकरणादिदोषपभसक्तिः । वव ख- 
ष्ट्रा तदेवानुभाषिशत् ।अनेन जीबेनात्मनानुपरविश्य नामस्पे व्या- 

करवाणीति तस्येव जीवव्यपदशाव् ॥ २१॥ 

अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥ 

तुराब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यदि ब्रह्म तावन्मात्रं भवेत् 

तदायं दोषः । तत् पुनजींबाज्गतश्वाधिकम् । कुतः ! । भेदनि- 

ईशाव । द्रष्व्यादिवात्येषु कर्मकरतम्यपदेदाद् विज्ञानानन्दव्यपदे- 

शद्रा । न हि सम्पूर्णोऽकषस्य हितं नियमेन करोति । सर्वेनदरिय- 

श्यापारामावपरसङ्गात । खरीरयेकं तु करोसेव ॥ २२॥ 

्रु्या जीवे निश्वाय्यते । तस्यातमत्वेन कायैविटक्चणतया ब्रह्मत्वं च 

चोध्यते । अत इतरस्याःमत्वेन व्य देशात् सिख तस्य शयुख ब्रह्मत्वे 

तद्धिते कतैढयम । सर्वोऽपि स्वहितं करोतीति । तच्च सवोनयेदुः- 

सनिकरदेतुमूतायां खषटो तस्यानुप्रवेशानान्न करोतीति हिताकरणः 
स्याहितकरणस्य च प्रसक्तिः । सा च प्रत्यक्चसिखा न निष्ठोत॑ शक्य- 

ते। अतः सवस्य सवैशक्तेः खादितादिकरणाद सङ्गता ब्रह्मणः कार" 

णतेति जीषानां नित्यभिन्नस्वमेषाङ्ीकाये, न तु ब्रह्मत्वम् । अथ 

्रह्मत्वमङ्गीकायै तदोक्तदोषप्रसक्तिः । तस्माज्जगद्वाचित्याधिकर 

ने यद् ब्रह्मणो जडजीवकरैत्वमङ्गीकृतं तद सङ्गतमित्यथंः ॥ २९॥ 
अधिकं तु मेदनिैशात् ॥ परिष्दरतीत्याहुः । # तुश् श~ 

हयानि # । खयमेवातमनास्मानं वेत्सीव्यादाषेकस्यापि कमेकरव्यप- 

देशदशषनादेतोः साधारणतवमिव्यरष्या भ्याख्यानान्तरमाहुः । # 
विक्षनेत्यावि * तथाच यथेक्यं बोध्यते तथा 

च भेदोऽपि बोध्यते ऽतोऽयै भेवो ब्रह्मण आधिक्ये पयेषच्यति । भा- 

चिक्यं चारिरधाद् भूमविद्यायां निरवध्यानन्े केयत्वस्य प्यवसा- 

नाच पूणैत्वे । पूणेश्चांशस्य हितं न नियमेन करोति । स्वरेहे$पि 

नसतिङ्कन्तनकेराप्रसाघनादेदं रताद् । अन्यथा स्वन्द्रियम्यापार- 

७५ 
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अदेमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

पार्थिवतवावरिशेषेऽपि दीरमाणिक्यपाषाणानां परलाशचम्पक. 
न्दनानामु्नीचत्वमेवं जीवस्यांशत्वाविरषेऽपि ब्रह्मादिस्थाव- 
शन्तानायु्मीचलम्। कारथवेरक्षण्यं तदननुरोधश्च दर्पितः ॥२३॥ 

उपसहारदशंनान्नेतिचेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 
ब्रह केवलं जगत्कारणमि्युक्तम् । तभ्नोपपदते । कुला- 

[ 

भावप्रसङ्गात् । किन्तु स्वलीलया हिताहितयोरेकं तु करोयेषेति 
लोके हहयते । तथाचारांशिभाषेनोक्तश्रुतिविरोधाभावादात्मत्वेऽपे 
हिताकरणदेरदोषत्वाव सङ्कतेयमाशङ्कल्यथैः ॥ २२॥ 

अहमादिषश्च तदनुपपत्तिः ॥ दषटान्तं व्याकुर्वन्ति । # पार्थ- 
बेव्यादि # । आदिपदस्याथः-# पराशेदयादि #। प्रयाणं दण्ठन्ता- 
नामुक्तिस्रयाः प्राजापत्या उत्पन्नाखिविधा जीवा दति श्ुतिस्दलयु- 
क्त्रैविध्यस्मारणाय । तथाचेकजातीयेष्वपि खमावमेदेनैवमुञ्चनी- 
श्रभावस्य लोके दण्त्वाज्ञीवेष्वपि स्वमावमेदस्य विद्यमानतया तत 
पष समाधिः सम्भवतीति खोकन्यायेन प्रयवस्थात्रा यो दोष उद्भा- 
व्यते तस्य तन्न्यायेनेषाजुपपत्तिरियथः। नयु पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे स- 
भाधावस्य सूत्रस्य कि प्रयोजनमत आहुः । # कायैत्यादि # । ब्रह्मण- 
ओतनाचेतनरूपात् कायात् प्र पञाद् वैलक्षण्यं, कायोननुरोधश्चानेन 
सूत्रेण वरितः । अनुरोधस्तद धीनत्बम् । तथाच ब्रह्मणो न कायौनु- 
रोध हतीवमण्याधिकयबोधनायोक्तमिव्यथः । अनुरोध हति पठे तु 
अनुरोधः कायैस्वभावानुसारिन्वम् । तथा सति तस्मादेव ब्रह्माणि 
न दोषगन्थ इति जगद्ाचित्वाधिकरणोक्तं कतृत्व॑सुपपन्नभि- 
ह्यथेः ॥ २३॥ | 

उपसंहारद शनाक्नेतिचेन्न क्षीरवद्धि ॥ पवमधिकरणश्रयेण 
कायेस्यां शस्य च कारणानन्यर््वभ्दयनन्यत्वे च ये शोषाल्ते परिहताः। 
भतः परं ब्रह्मण पकस्येवान्यनिरपक्ष्य कारणत्वे पुनरन्यदाश्य 
समाघनत्े । तदाहुः # ब्रह्मत्यावि # पकस्यान्यानपेक्षस्य ब्रह्मणो जग. 
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लदेश्वक्रादिसाधनान्तरस्योपपंहारदशीनाव सम्पादनदरशनादितिचे- 

ष 1 क्षीरवद्धि । यथा क्षीरं कतीरमनपेकष्य दधिमवनसमये दभि 

भवति । एवमेव ब्रह्मापि कारयस्मये स्वयमेव सर्व भवति ॥ २४ ॥ 

देवादिवदपि छोके ॥ २५ ॥ 

स्वतोऽमिन्नकरणे दानवः । यथा देवर्षिपितरो शष्ठनिरपेक्षा 

दुपादानकारणत्वं यत् पूव साधितं तन्नोपपद्यते । लोके हि मुदा- 

कीनामुपादानानां इलालदेः कतुश्चक्रचीवरादेनिमिसान्तरस्य स~ 

म्पादनदरीनात् । न हि बायितमयै वेदोऽपि श्रते । सवत्र वेदे यु- 

क्तीनामादरददैनात। यथा, न्यप्रोधफलमाहरेष्यादाविव्येवं सुत्रारोना- 

शङ्खा समाधत्ते । न क्षीरवद्धीति # । पयमाशङ्ा न कतेभ्या । हि 
यतो हेतोर्न मूट्सूज्ादिवत् परिणमते, येनोक्तरीत्या श्रेत । 

किन्तु क्षीरवत् । तदेतद् विदृतम ^ यथा क्षीरमित्यादिना * । तथाच 

खोकेऽपि कवैसापेक्षत्वस्य छषाचित्कत्वदरौनान्न वाधितोषदेश शय 

भः । पतेन वाक्यान्वयाधिकरणविषयवाक्ये ब्रह्मज्ञानेन सवेक्षानायं 

बुन्वुभिदुन्वुभ्याघातादीनासुभयेषां कथनेन, अरदधाग्नेरिष्यत्रेधो- 

इन्न्योद्धेयोः कथनेन च यदन्यसंखषटस्य कायेजनकत्वं प्रतीयते, तद्, 

विज्ञानं चाविक्लानं चेवयकस्य सद्यस्य ब्रह्मणः साबुमयरूपताश्राव- 

णात् खृष्टचनन्तरभावीति सूच्यते । तस्मात् क्षीरवत् परिणामान्न सु 

होष इति बोधितम् ॥ २४॥ 

देवादिवदपि रोके ॥ ननु भवत्वेवं परिणामे कतैरनपेक्षा, त- 

थापि क्षीरस्य दधिमवेऽधिभ्रयणाऽऽतञअचनाद्यपेक्षा तु इष्यत दति 

निमिक्ानयेक्षां कथं समाधेया । किञ्च, लोकेऽपि दधिसमवायस्य 

क्षीरे बि्यमानस्वात् क्षीरं दधिरूपेण परिणमति । समवायस्तु न 

भवदमिमत इति व्यधिकरणो दृष्टान्तः । किञ्च शीरष्येकविध पव 

वरिणामो, ब्रह्मणस्तु विह्ञानाविह्ञानमेदेन कथमुमयविध इति इयं 

समाधातुमाह सुश्रकारः। हेवादीत्यादि # । नयु किमनेन दष्टान्तेने. 

ह्यत आहुः । # स्वत शत्या # तथाच यथा कदमो, विमाने कामम 
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एव स्वयोगवरेन सर्व कुर्वन्ति । एवं ब्रह्माप्यनपे्य वत्समवायं 
स्वत एव सर्वं करोति ॥ २९ ॥ 

छरत्स्प्रसक्तिनिरवयवतदाब्दकोपो वा ॥ ३६॥ ` 
यदेकमेव ब्रह्म स्वात्मानमेव जगत् कुयीव् त्न ब्रहमेकमेष 

काय भवेत् । अथांशमेदेन व्यवस्था तथा सति निरवयवतश्रु- 
तिषिरोधः । निष्कलं निष्क्रियं शान्तमिति ॥ २६ ॥ 

श्रुतस्तु शब्दमूरुत्वात् ॥ २७ ॥ 
दुरब्दः पक्षं व्यावर्तयति । श्रुतेः श्रूयत एव दयमपि। नच 

रुतं युक्तया बाधनीयभ् । शब्दमूरत्वाव् । शब्दैकसमधिगम्यता- 
त् । अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्शेण योजयेव अवाचीन्- 
विकल्पविचारकृतरकममाणाभासशाल्ञकरिलान्तःकरणद्खग्रहवादि- 
नां वादानवसरे सवभवनसमथ ब्रह्मणि विरोधाभावास्च । 

कशत्तस्त्टवाधिरचीकरदिति निमित्तानि समवायादि चानपेश्य धि- 
मानं च कतवानेवं श्रह्मापि सवोनपेक्षं स्वसामथ्यतेव स्वं करो- 
त्युमयरूपं च भवतीत्यत्रापि न लोकविरोघ त्यथः । दथ सु्द्वयं 
यथासम्भवं यथासंख्यं वा सांस्यानू प्रत्योटूकान् प्रति चोल्तरामि- 
त्यपि हेयम् ॥ २५॥ 

कृरस्नप्रसक्तिनिरवयवषत्वदाब्दकोपो घा ॥ एवं लोकविरोधे 
परिहतेत्रेष भरुतिविरोधमाशङ्कते । छरस्नेत्यारि # ॥ २६॥ 

परिहरति । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ भ्र प्रथमसुज्े प्रतिवा- 
दनोः सम्भूय समुन्थानेनाक्षपः । दितीये तूभयोः प्रतिसाधार- 
ण्येन समाधानम् । शुष्कतकोप्रतिष्ठानश्य प्रागेवोपपादितैत्वात् ता. 
$यामप्यनुङूकतकेविधया स्वतन्धरग्रमाणत्वेन च शुतेराभयणाविति, 
तथाच श्ुतिमारम्ब्यापि तदथैमजानन्तौ वपि घरान्वाबितव्षः । 
भाष्यन्तु निगदव्याख्यातम् । 'मचिम्याः खदु ये भास न तौल्ेन 
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एवं परिहतेऽपि दोषे खमयाऽनुपपत्तिमुद्धान्य सर्वेष्व 
दन् मन्दमतिः सदिर्पेक्ष्यः ॥ २७ ॥ 

योजयेत् । प्रकृतिभ्यः परं यश्च तद् चिन्त्यस्य लक्षणम" इति सम्पृण- 
वाक्यम । अश्र मत्स्ये कचित्, तोस्तिर्केण प्रसाधयेदिति पाठः| 
तथा सति मत्स्ये तकोभ्यनुक्षानाद् भ्रमः स्यादिति तन्निवारणाय 

, श्रीभागवतवाक्योपन्यासः । तेन मात्स्यवाक्ये प्ररूतिभ्य इति बहुत्व- 
क पुरुषपयैन्त पव तद्विषयो, न तु ब्रह्मपयेम्तो विषय 

: 1 

अश्र शा्कुराचायौः पूवेमेवमेव शुतिबकाद् विरु घ्मांभय- 
स्वेन परिहारं व्याख्याय पुनरपि, नलु शब्देनापि विरुडोऽ्थो न प्र- 
ह्यायायतुं शक्ष्यते, निरवयवं ब्रह्म परिणमति, रत्स्ने च न परिण- 
भवतीति । निरवयवत्वे स्वै पारिणमेन्न परिणमेद्धा । यदि केनचिवृ 
रूपेण परिणमेत् केनचिन्न ततः सावयवं स्यात् । नख षोडशिग्रह- 
णाग्रहणवव् विकद्पोऽत्राश्रयितुं शक्यते । अक्रियारपत्वेनापुरुष" 
तन्त्रन्बादतो दुधेरमेतदित्या शङ्खा, अविधाकदिपतरूपमेदाभ्युपगमात 
सुघटः परिहारः । न हयविद्याकदिपतरूपमेदेन वस्तुनः सावयवत्वं 
भवति । न हि तिमिरोप्तनयनेन अनेक श्व चन्द्रमा इद्यमानो- 
$ऽनेकं पव भवतीति रूपमेदस्याविच्कत्वान्न निरवयत्वशब्दकोपः । 
नच परिणामश्वुतिः परिणामप्रतिपादनाथौ । तत्परतिपन्तौ कलागन्- 
गमात् । सवेव्यवहारहीनग्रह्मारममवप्रतिपादनाथा त्वेषा । वसपरति, 
पर्त, स॒ पष नेति नेत्यात्मेत्युपक्रम्याभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति 
फलाषगमादिष्येषं व्याख्यानान्तरमाहुः । वदृ दूषयन्त उपहसन्ति । 
## एवं परिहृतऽपील्यादि # । यदिदमविद्याधितरूषमेदाभ्युपगमेने- 
कानी व्याख्यातं, तत् कि पूर्वत्रासामञ्जस्यददोनादा, खबुखिकौश- 
लख्यापमाय वा, धुतिस्वारस्याद्वा, सूत्रस्वारस्याद्वा । नान्यः । 
चार्येण लोकिकयुक्तिनिरासपूवैकं केषलायाः शुतेरोवाधयणात् । 
म लृतीयः। वददृव्याधातात् । फलानवगमं प्रददयै ब्रह्मात्ममावप्रति- 
पादनरूपर्य फरस्य स्वयमेव कथनात् । नच मुख्यफलौनवगम इति 
युक्तम् । परिणामबोधकशुताषपि, वद्त्मानर स्वयमकुरतेत्युपक्रम्य) 
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आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 

सृष्टो देशकारपिक्षापि नास्ति । आत्मन्येव श्ष्टताव। दे्ष- 

रस ह्येवायं छ्ध्वाऽऽनन्दीभवति, यदा हछोवैष पतस्मिननदद्येऽ्ना- 
त्म्ये ऽनिरुक्तेऽनिखयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो मब- 
तीति फलवाकये, पएतस्मिक्निति पदेन त्येव न | । 
रुक्त पदेन तस्येव विरुद्धधमौधारत्वयोधनाखच । उपनि 
परध्राधिरूपफलरबोधनाद् ऋचि तद्धिवरणाख्च । तदभिमताविधा 
याः सदसदादि विकर्पेन साधनादिविकल्पेन च सर्वैरेव दूषित- 
त्वाच्च । अत पव न द्वितीयः। बुद्धिकौ शरुस्याविद्यायामेष पयैव- 
सानात्। नाधः। टौकिकानामपि मणिमन्त्रोषधिप्रथतीनां देशकाल- 
निमिश्तवेचिश्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककायैविषया दृश्यन्ते श्या- 
दिना, तस्माच्छबमूल पवातीन्द्िययाथार्यावगम इत्यन्तेन स्वथ- 
मेवासामञ्जस्यादरनस्य व्याख्यातत्वात् । भतो द्वितीयग्याख्यानस्य 
सवैप्रमाणसवसन्भागेसंष्कव पव फटमतस्तथेत्यथेः ॥ २७॥ 

आत्मनि चेव विचि्राश्च हि ॥ ननु श्वुती केवलस्य ब्रह्मणः 
कारणता निरूपिता तथापि देशकारौ त्वाधक्षरणतया आवश्यका- 
वित्याशद्भूममपि शुतिमेवालम्ब्य परिहरति । आत्मनीति # । वद् 
व्याकुबन्ति । # खष्टावित्यादि # । सुतर प्रथमश्चकरोऽवधारणार्थो 
हितीयोऽष्यथः। पवम्पदाथेस्तु-खष्टत्वादिति # । आत्मनि सषटत्वं 
ख, आलत्मन्येवात्मनात्मानं खज हन्म्ययुपालय इति व्दामस्कन्धे वरज- 
भक्तान् प्रति भगवतः सन्देदावाक्ये स्फुटम् । द्वितीयस्कन्धे ख, 
स एष धायः पुरुषः कल्पे कर्पे खजव्यजः। मत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं 
संयच्छति च पाति चेति, ब्रह्मवाक्ये । श्रुतो च, नासदासीन्नो स. ` 
हासीदिद्यादिषु बरह्मेतरनिषेधाख्च । तदानीमिति काणोक्तिस्तु बो- 
धनायति प्रागेवोक्तम् । अतो न जगत्वष्टो ब्रह्मणो देदाकालापेक्षेलय- 
पि शब्दादे सिद्धयतीत्यथैः। भाष्ये तु खष्टाविति फककिकाया एव 
विवरणम् । देशकारेल्यादि #। प्रथमं चकारमष्यथमङ्गीङत्य पक्षा- 
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काटष्ावप्यात्मन्येव साधिकरणस्य खष्टत्वाचच । बहिरन्तश्च जगव- 
खष्टि वा आह विरशेषाभावेन, अनन्तरोऽबाह्न शति । षिरोधाभावो 

वि चित्रशक्तियुक्तत्वाव स्व॑भवनस्मथतास्च ॥ २८ ॥ 

स्वपक्षदोषाच्च । ॥ २९ ॥ 

प्रधानवादिनोऽपि सर्वेपरिणामसावयवत्वाऽनियलयादिदोषो 
दुष्परिहरः । युक्तिमूरुत्वाच्च तस्य । अचिन्यकल्पनायां भमाणा- 
भावास्च ॥ २९॥ 

न्वरमाहुः । # बहिरित्याि # । # विरेष्राभावेनेति # । तौल्येन । 
तथाच यथात्मनि सृष्टौ, न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्य- 
थ रथान् रथयोगान् पथः सूजत इत्यन्न न देशाकालायपेक्षा । पव बहिः 
खष्ठावपि, अनन्तरोऽवाह्य इति श्युत्या सवत्र ब्रह्मण पएकरूपताबोध- 
नेनान्तबेहिस्तुल्यः्वात् । अतो बअद्िरपि सृजन्नात्मन्येव सजती- 
त्यथः । ननु सा सृटिमौयिक्ी, तच्र तथा युक्तम । चयं तु सत्येति 
कथमस्यां दशाद्यनपेक्षेव्यत आह । विचिध्राश्च हीति # । हि यतो 
हेतोः, परास्य शक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी क्षानबरक्रिया 
चति श्रुतेस्तस्य शक्तयो विचिश्रा एव । तदेतद् ्याकुवंन्ति । # वि- 

` रोधाभाव त्यादि * पतेनेदमपि सूभ्रं पूवैपक्षिणः शङ्ाङ्यमानि- 
त्वात् प्रणीतमिति बोधितम् ॥ २८॥ + 

स्वपक्षदोषाश्च ॥ भाष्यं त्र निगदव्याख्यातम् । पवमनेना- 
धिकरणेन बाकयान्वग्राधिकरणविषयवाक्योक्तं स्वत पव ब्रह्मणः 
सर्वोपाद्ानन्वं समर्थितं ज्यम् । 

अन्ये तु परमाणुवादनिरासमप्यत्राद्ीङर्बम्ति । अणुषादिनो- 
ऽ्यणुरण्वन्तरेण संयुल्यमानो निरवयवो यदि कारसू्येन संयुज्येत 
तवा प्रथिमानुपपत्तरणुत्वप्रसङ्कः । अथेकदे शेन संयुज्येत तदा निर 
वयवत्वकोप इति । इदञ्च दषणं रिथिटम् । निरबयवेऽव्याकाशे 
प्ङेशिकस्थाण्वादिसेयोगस्य तेरङ्गीकारात् । अत आचार्यस्तदुपेक्षि- 
तम ॥ २९ ॥ 



०० सप्रकार अणुभाष्ये ` 

सवोपिता च तददीनात् ॥ ३० ॥ 

सरवशक्तिभिरूपेता उपगतः । चकारात् सयादिगुणयुक्तश्च । 
कुतः { । वददीनात् । तथा वेदे दश्यते । यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः, 
स्वकां सवैकाम इयादि ॥ ३० ॥ | 

विकरणव्वान्नेतिचेत् तदुक्तम् ॥ ३१ ॥ 

कता इन्द्रियवान् रोके । ब्रह्मणो निरिन्दियत्वात् कथं क- 

दैत्मितिचेम । अस्य परिहारः पूर्वमेवोक्तं ¦, श्रुतेस्तु शब्दमृरखला- 

सर्वोपेता च तद दोमात् ॥ ब्रह्मण उपादानत्धस्य श्रुतिमा्रगो- 
अररथाद् बहुवाद्यसंमतत्वेन पूवेमुपादानत्व आरशङ्धतान्, अभिश्न- 
निमित्तोपादानत्वे चाशङ्कितान् दोषान् परिहष्य कैतवे शङ्ामा- 
नान् परिदत॑मधिकरणान्तरमारममाणस्तन्निवो दकं सवैराक्तिसाहिल्यं 
प्रथमत आह । तद् व्याकुव॑म्ति । # सवैशक्तिभिरि्यादि # । # उ- 
पेता पगत इति # पतेन वृजन्तोऽथ शदः, सुपां सुदलुगितिसुध्रोक्त- 
डादेशाम्तो वेति ज्ञापितम् । # सत्यादिगुणयुक्त इति #*ते च गुणाः 
ब्रथमस्कन्धे धरित्रया धमै पत्युक्ताः। सत्य शौचं दया क्षान्तिस्स्या- 
गः सन्तोष आजेबम् । शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः भुतम्। 
शान विरक्तिरैद्वय शौर्यं तेजो षं स्मरतिः । स्वातन्त्यं कौरालं का~ 
न्तिरधयं भाद वमेष च । प्रागद्भ्यै प्रध्यः शीरं सह भोजो बलं 
मगः । गाम्भीर्य शषयेमा्तिकयं कीतिंमोनोभ्नहद्तिः। पते चास्ये च 
भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । प्राथ्यो महस्वमिच्छद्धिने वियन्ति स्म 
कर्हिचिदु इति । शेषं स्फुटम् ॥ ३०॥ 
 शिकरणत्वान्ेति चेत् तदुक्तम् ॥ सर्वैशक्तिस्वोषगमे धु- 
ह्यम्तरषिरोधमाराङ्धा परिहरतीत्यांशयेन सूर॑ पटित्वा व्याकु. 
म्वि। # कर्तेत्यादि # । ननु यथा, स विश्व्द् विभ्वषि- 
कात्मयोनिः सवेकमौ सवंकाम इत्यादी कतेत्वं भूयते तथा, भ- 

. खश्षुष्कमभो ्रमषागमनः, न तेस्य कायं करशं च चत श्या- 



२ अध्याये ९ परद्ः। ६०१ 

दित्यत्र । अनवगाहमाहास्मये श्रुतिरेव शरणं, नान्या बाचोयुक्ति- 
रिति ॥ ११ ॥ 

न प्रयोजनवखात् ॥ ३२ ॥ 

ने ब्रह्म जगत्कारणम् । कुतः ! प्रयोजनवस्वात् । कार्थं हि 
परयोजनवद् दृष्टं लोके । ब्रह्मणि पुनः भरयोजनवक्त्वं सम्भावयितु- 
मपि न शक्यते । आप्रकामश्रुतिषिरोषाव । भ्यधिकरणो हतुरमस- 
मासो बा॥ ३२॥ 

लोकवत्तु रीराकैवल्यम् ॥ ३३ ॥ 
तुशब्दः प्त व्यावतंयति । रोकवस्लीला । न हि रीरा 

किचित् प्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजनत्वात् । इस्वरत्वा- 

दौ विकरणत्वमरि भूयते । अतो विप्रतिषेधाव् कथं कर्त्वम. 
तिचेद्, न । परि्ारभ्रन्थस्तु-भस्य परिहार # इत्यादिनोक्तः स्फु- 
ट: । श्रुतिस्तु, अपाणिपादो जबनो प्रहीता, धन्धो मणिमविन्दत् 
तमनङ्कुलिरावयत्, विष्वतश्च्षुरुत विद्वतोमुखः, सथैतः पाणिपादं 
तदिल्यादिङ्पा बिरदधधमधारत्वादिबोधिकाब हेया ॥ ३१ ॥ 

न प्रयोजनबरवात् ॥ पवं साधितेऽपि करेत्वे किञचिदाशङ्कते। 
तढ् भ्याङुषेन्ति । # त ब्रह्मेत्यादि # स्मिन् पके निषेधाथकनधः 
पूषेसूषरदेवानुश्तिसम्भवाव् वैयथ्येमायातीति पक्षान्तरमाहुः। # न- 
समास शति + । नेकथेत्थादिवन्नशद्येन सह सुप्सुपेति समासः। 
तथा प्रथोजनरहितत्वान्न कव ब्रहमत्यथेः। तथा सतीदं पूवपक्ष- 
सूत्रम् ॥ ३२॥ 

` लोकवत्तु लीटाकेवल्यम् ॥ समाधि व्याङुवंन्ति । # तुश 
इत्यादि + तथाच यथा लोके राजमिरेगयादि करियते, तत्र न मा- 
साचाहरणमम्यद् वा प्रयोजनम । भूत्यादिभिरपि तत्सम्मवाद् । 
षनहु लीठेष धरयोनम् । अतो शो्षेऽपि प्रयोजनं विना शदवरका- 
यरय दशनेन तत एव्र लमाघानान्नाज पयेनुयोगावकाशच इत्यथैः । 

७९ 



६५०९ सपकाशे अणुषष्यि । ̀ 

देवं न शीला पवैतुयोकतुं शा .। सा शीला कषवत्यं पोः । 
तस्य दीलातेऽप्यन्यस्य ततवी मोप्त इर्यः । शीटेषः केद- 
केति वा ॥ ६३ ॥ 

वेषम्यनेधण्ये न सापक्षत्वात् तथाहि 
द्शीयति ॥ ३४ ॥ 

कश्चित् पुखिनः फंशविद् दुःलिनश्च भरखयं घ कुरमैन विषमो 
निधरेणश्ेतिषेम । सपेक्षत्वाव । जीवानां क्मातुरोधन दखदुःखे 
भय्छतीति । वादिबोधनायेतदुक्तम् । वस्तुतस्वातमसष्टरमषम्येष- 
ण्यसम्भावनैव नास्ति । इष्टिवद् भगवान् धीजवत् कर्मं । श्रुतिरेव 
तथा द्षीयति । एष हैव साधु कमं कारयति तै यमेभ्यो लोकेभ्य 

लीरापवदिषो्रसिङधौ केषद्यपदस्य फ प्रयोजनमत भुः । # 
सा रीठेत्यारि # । लक्षणादोषाद रुख्या पक्षान्तरमाहुः # ीरेषे- 
स्यावि # सिव प्रथोजनं सेव वा मोक्षः । तथाच तत्सामथ्यैस्य खर- 
पस्य च बोधनाय फैवत्यपदोक्तिरिष्यथः ॥ ३३॥ 

वैषम्यनधूण्ये न सयेक्षश्वात् तथाहि ददोयति ॥ कदैत्व प्व 
पुनः फिञचिदाशङ्ख परिहरति । शद् ्याकुषेन्ति । # कांशिदिव्या- 
दि * नु कमोनुरोधेन.ुखदुःखदाने खातन्दयहानिस्तव् नुरोधाना- 
द्रे वैषम्यादिदोषापरत्तिरित्युमयथापि दोषान्नायं वादु; साधीयानिति 
जीमांसकादिशङ्कायामाहुः । # षादीत्यादि # पूवै तद्नन्यत्वादि- 
सुतैः सथैस्य ब्रह्मासमकवं, जीवस्यापि ब्रह्मात्मकत्वं च प्रतिपादयन्, 
यद्श्र सापेक्षत्वं हेवृकरोति तेन क्चायते बादिबोधनायेदम्रिति । यतो. 
छादिमिबहुरो रोकानुसारेणेव चोदयते । भतो नार कोऽपि शङ्का. 
हेश त्यथः बहु स्यामिति भुत्यथेमनुरुद्ध सिद्धान्तरीत्या समा- 

धिमाहः। # घरस्तुत इत्यादि # । किञ्च । जीवसुखदुःखयोनिद्यणः 
लाघारणकारणतेष श्ुत्यमिप्रेता.न स्वसाधारणा।भतोऽपि न वोषगन्ध 

इस्याहुः + ्ात्यादि # । नतु इत्येष समाधामसम्मबे पुनस्ध- 



"द अष्ववि ¶ रदः । ६०१ 

 इिनीषति । एव ९ एवासापु कं कारयति त कपो ि्ीपति। 
पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा मंषति पापः पापेन करणेति च । पपिक 
प्रपि ङुैमीश्वर इति पराहाप्म्यम् ॥ ३४ ॥ 

न कमोविमागादितिचेन्नानादित्वात् ॥ ३५ ॥ 

न, कर्मविमागात कारयोद्रमाव पूर्वं सम्भवति, पशाश्चन्यो 
न्याश्रय एतिषेश् । अनादिलावे । षीजादूुरवत् भरवाहस्याना- 
दित्वाद् ॥ ३५॥ 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 

मदनेन धरूलोत्थापनषदाशङ्खोरथापनस्य कि प्रयोजनम् । परक्षारुनप 
न्यायमेव नुहलेखस्येव युक्तत्वादिस्यत भाहुः * सापेश्चमित्यादि + । 
तथाच माहास्म्ययोधनमेव प्रयोजनमित्यथः ॥ ३४॥ 

न फमोधिमागादितिवेक्नानादित्वात् ॥ कमेसपिक्षत्वमन्राक्ि- 
व्य साध्यते । तद् ध्याङुवेन्ति । # न, क्मत्यादि # । यवुकमीदवते 
जीवकमेसपिक्ष इति न वैषम्यादिदोषसम्बन्धस्तभ्रेति । तद्युक्तम् । 
षषटदौ, सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयमिति अद्धेतरनि- 
वेधेन तद्र, यथाग्नेः शुद्र विर्फुणिङ्गा इति शुत्युक्तस्य कार्य 
गमररूपस्य विभागध्यामावात् ततः पूवे ओवामावेन तच्छरीरता्यं 
कमे पूरं न सम्मवति। येन वैषम्यादि सम्राीयेत । भथ विभागो- 
सरभाषिना कमणा समाधानम । तदप्ययुक्तम् । कमेगः हारीरसाध्य- 
रविम शारीरतम्धण्धस्य च कमेसाध्यत्वेनान्योन्याधयादिदेषं सुजांरना- 
शद्धा तत् समाधत्ते । नानात्थादिति # । च्यादन्योन्याभयो यदि 
शरीरकमष्यकी दे पष स्याताम् । तत्तु नात्ति । बीजाङकुरबण्छरीर" 
कमप्रवाहस्यानादित्वात् । भतो धिमागोसरं सापेक्षत्वाब् स्ुप्ररः 
संजाभिरित्यथैः ॥ ३५ ॥ 

उपवथते चाप्युपलभ्यते च ॥ नन्वयं समाधिरसमाधिरेष + 
दषः पूरे विनागामावेन परवाहानादित्वस्य बक्तुमरक्यत्यादिव्याः 



६०५ पपकराशे अणुभाष्ये । 

कथमनादित्मितिषेद्, उपपद्यते । अन्यथा कस्य पंसारः । 

फुतहान्यकृताभ्यागयपसङश्च । उपलभ्यते च श्रुतिस्मृयोः । अनेन 

जीवेनात्मनेति सर्गादौ जीवपरयोगादनादितम् । तपतेव यथा पूरव 
कष्टा विश्वमिदं भवानिति च ॥ ३६ ॥ 

सर्वधरममोंपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

शङ्कमयामिदं सूरं प्रवदृत इति स्फुदीङषेन्तो व्याचक्षते # कथमि- 
त्यादि # । सूत्रे अपिः पू्ैपक्षिगहीयाम । स्वयं योक्तिकः सन् 
युक विस्मरतीति । युक्तिमाइः # अन्येत्यादि # । # अन्यथेति # 
यदि जीवोऽ्नादिन श्यात् । प्रथमश्चोऽषधारणा्थो, हितीय उक्तसमु- 
चयाथः । स्मृतिस्तु वृतीयस्कन्धनवमाध्यायस्या । तथाच प्रलयनै- 
करयव्दायां सदसत्कमेकरणोत्तरं प्रलये जाते जीवानां ब्रह्मरपत्वात् 
तदानीं कमेफलमोगाभावात् कृतहानिः । पुनः खष्टारम्मदशायां 
विस्फुलिङ्कवद्विमागेऽपि ब्रह्मरूपताया अनपेतत्वेन तदानीमपि मोगा- 
योगार्च कतहानिः। सखष्टश्ारम्मे ब्रह्मरूपतयातिश्ुद्धानां पुनः स- 
कलवुःखनिवहसाधनीभूतशरीरसम्बन्धादकृताभ्यागमप्रसङ्कश्च स्या- 
कृत पतयोपपत्या जीवस्यानादित्वम् । नचास्याः शुष्कतक्षत्व, येना- 
श्या अप्रतिष्ठान स्यात् । यतो भनेनेति श्वुतौ सगांदावेव जीवपदस्य सि- 
वत् प्रयोगात् । नच सा भाविनी सञ्केति युक्तम । उक्तस्मृतौ 
यथापूवैमिति पदेन नामरङपसम्बन्धानादित्वस्य बोधनात् । अतो 
ऽविभागदकशषायामपि नामरूपसम्बन्धसत्वात् । शरुतो च व्याकर 
घाणीति कथनेन तत्पमस्यातिमाध्रस्य सृष्टावभिप्रेतत्वात् सवौनादित्वे 
तत्कमौनादित्वमपि शरुतिसिद्धम । तथा सति तत्सापेक्षतापि तथेति 
पूर्वोक्तः समाधिरभ्याहत प्येत्यथः ॥ ३६ ॥ 

सवैधर्मोपपत्तेश्च ॥ नन्वेव सति प्रलये नामङूपविभागानहै- 
इपेणेव सवौवश्वानं सिद्धयतीत्यविभागलक्षणस्येवादैतस्य सिर्न 
श्ङद्धितचल्य्ितीयशरुतिबिरोधो दुष्परिहर इत्याशद्कायां तै बिरोध 
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उपसंहरति । वेदोक्ता धर्माः सरव ब्रहम्युपपन्ते । स्ैसमर्थ- 
त्ादिति ॥ १७॥ 

इति श्रीवेदग्यासमतवरिश्रीवरलभाचायंविरविते 
बरह्मचूत्राणुभाष्य द्वितीयाध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ २॥ १॥ 

परिहरन् स्वोक्तमुपसंहरतीत्याहुः । # उपसेहरतीत्यादि # । तथाच 
यथा नारणरपरीक्षार्या, 'चिश्रं बत यदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् । 
गृहेषु दश्चषटसाहस्ं सिय एक उदावहद् शत्युपक्रमे कथनात्, त- 
मेव स्वगहेषु सन्तमेफं दद् दहेत्युपसष्टारे कथनाख्च नानागृेषु 
तत्तत्कायाणि कुवेतः पृथग्विधमानत्येऽपि न रूपमेदस्तथाश्राधिभागेन 
सर्वेषां रूपाणां विद्यमानत्वेऽपि नादितीयत्वभङः। विचित्राश्च दीत्य- 
नेनेतत्समाधेः पूवमेव तत्वादित्यथैः । पतेन, न कर्मेति सृत्रहमयमा- 
हायाविभागादैतमविनाभावाद्वैतं वा ये रोचयन्ते, य चाद्धितीयादि- 
भुतिमादाय प्रपञ्चमायिकत्वं रोचयन्ते ते उभयेऽपि निरप्ता वेदि- 
तम्याः । तेन विरुडधमोश्चयै सवैवादानवसरं नानावादानुरोधि ख- 
माभ्यधिकरदहितं ब्रह्मेति सिद्धम । 

पवमस्मिन् पादे युक्तया मानाविधः शुतिषु यो विप्रतिषेधः 
स परितः ॥ ३७॥ 

ति श्रीमद्लभाचाय॑चर्णनसचम्दनिरप्तहदयप्वान्वश्य ‹ 
पुरषो्तमस्य तौ भाप्यप्रकाशे दितीयाध्यायस्य 

प्रथमः पावः ॥ २॥ १॥ 



दितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः। 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥ 

खतन्तरतया सर वादा निराक्रियम्तेऽस्मिन् पदे । 
वज्जि दि वरत धसक 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानाम् ॥ प्रथमे पादे सास्य निरात्य 

सज्निराकरणप्रसङ्गे, पतेन रिष्टापरिप्रहा भपिव्यास्यातां इति सुत्रेण 

रि्टापरिप्रहरूपं दोषे प्रददयं अन्य च वादा निराषृताः । तथापि 

केषाञ्चन मन्दमतीनां तदुक्तयुकिष्वाभासतामानाभावे धद्ोत्पशली 

खायविभ्रदाः स्यात् स मा भूदिति करुणया तदुक्तयुक्तीरामासीकर्तं 

द्वितीयः पाद् आरभ्यते एति पूर पादाथनिरूपणे सूचितम् । तदभर 

स्मारयन्ति # स्वतन्धरतये्यादि # । तत्र प्रथम पाद उपपादितः स- 

त्का्यवाद्ः परिणामवादश्च सांस्यवादे सिान्ते च तुल्य धति साख्य 

अद्धा शीघ्रमास्तिकस्योत्पद्ेतेति तक्निरासाय प्रथमं तदेव निराक्रि- 

यते हदामिः सूभैः। तेषां चेव मतम--मूलप्रकृतिरविङृतिमंहवा- 

ध्या परकृतिविषृवयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकतिने वि् 

तिः पुरुषः इति । तश्र साम्यावस्थोपरक्षिता घा अफायौ षा गुणाः 

्रहृतिः । प्रङृतित्व च प्रकर्षेण करोतीति व्युत्पत्या तश्वान्तरारम्मक्ष- 

त्वम् । गुणास्तु, सस्वं॑रघु प्रकाशकं, रज उपषटम्मकं चलं, तमो 

शुषौवरकमिति कायैलक्षणलक्षिता यथायथ प्रीतयप्रीतिविषादात्मक- 

ह्यस्वरूपा अतीन्द्रियाः कविकोन्नेयाः। गुणक्षोभस्य पाशचात्यत्वात 

साम्यावस्था सर्वषां कारणमूतेति मूखप्रकृतिरित्युच्यते । सा एका 

अचेतना भतेकचेतनभोगापव्गांथो नित्या सवगता सततविक्रिया 

भ कस्यचिद् विङतिः। महदहडूगरपश्चतन्मा्राः सप प्रहृतिवितयः। 

रश्च मह्ानह्ूरष्य परहृतिभूलपङतेविृतिः । भहूारस्िषिधो, व 
कारिकसेजसश्लामसश्च । तत्र वैकारिको मनसः प्ररृतिः । तैजस 

इन्द्रियाणाम् । तामसः शब्दस्पशरूपरसगन्धाख्यानां पञ्चतन्मा्राणा- 

म् । महतस्तु विङृतिखिधिधोऽपि । पञ्च जनेन्द्रियाणि । भोत्रत्ष ग्- 
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ग्राणदप्रसनाश्यानि । पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्यानि। 
मन उमयनाय क्रम् । पृथिभ्यतेजोवाय्वाकाशाः पञ्च महाभूतानि पत 
इन्द्रिय दयः ष्रोडश विक्षाराः। पुरुषस्तु परिणामश्चन्यत्वान्न कस्यापि 
प्रतिः । नित्यत्वेनाजन्यत्वान्न कस्यापि विरतिः। अत पव निञंम- 
कश्येतन्यमाश्रस्वरूपो निष्कियः सर्वगतः प्रतिशरीरं भिन्नश्च । तत्र 
निर्विंकारस्वान्निम्कियत्वाच्च न पुरुषस्य कवत्वम् । प्रकृतेस्तु तवुभ- 
यवर्वात् फतृत्वं परिणामित्वं चति । तञ्च प्रतेः फारणत्वमेवमनु- 
मिमते, भेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तितः प्रब्ृतेश्च । कारण- 
कायविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य । कारणमस्त्यव्यक्तम' इति। 
भयेस्तु विभ्वं रूपं यस्मिन्निति विश्वरूपं जगत् । विश्वरूपमेव वैश्व- 
रूप्यम् । स्वार्थ न्यञ्च । तश्याऽव्यक्तं कारणमस्ति । त्र पञ हेतषः। 
भेदानां परिमाणात् । मेदा महदादिभूतान्तास्तेषां परिमाणात् । भ- 
भ्यापित्वाद्, व्याप्यत्वादिति यावत् । कारणे सत्कायेमिति सितम् । 
तथाच षिषादाध्यासिता भेदाः स्वसजातीयाव्यक्तकारणकाः । तव्- 
व्याप्यत्वात् । ये यज्ञातीथव्याप्यास्ते तज्जातीयाव्यक्तकारणकाः ॥ 
यथां घटादय इति । पव, समन्वयाद्, भिक्नानां स्षरूपता समन्वयः, 
अषिनाभावो घा। तथाच, विम्रता सेदास्तथा । तद्धिश्नत्वे सति त- 
त्सरूपत्थात् । तद् विनाभूतत्वाद्वा । यदेवं तदेवं धटादिषदिति । 
किञ्च । शक्तितः प्रवृत्तः। शक्तिः स्वान्तःखयाविभांवकतवम् । तथाच 
यद् यच्छक्तितः परवृत्ते तत् तत्कारणम् । यथा घटादिकं मृत्कार- 
णकमर । तथेवतेऽव्यक्त शक्तितः प्रवृत्तास्तत्कारणका इति । यद्वाऽ्र 
हेतुद्रयम । तथा सति यदू यच्छक्यं, तत् ततकारणकम् । यथा घटु- 
कयो मृदः । तथेते परम्परया परमाव्यक्तस्यति । पव, यद् यत्प्वृ्ि- 
सम्पाधं तत् तत्कारणम् । यथा घटादिः कुलालादः । पवमेष 
महदाव्योऽग्यक्तस्येति । अर्यं च हेतुः सामान्यतः कारणत्वे घा क- 
तेत्वं घा साधयंति । किञ्च! कारणकायविमागादविभागात् ताभ्या- 
मिदल्यथः। तथाच ये उत्पत्तौ यतो विभक्ताः प्रलये ख यद्विमक्तास्ते 
तत्फारणकाः। यथा धटादयो मृदः । पवमेतेऽपि परम्परया साक्षा- 
स्च परमाभ्यक्तादुत्पसौ विभक्ता प्रलये च तदभिभक्ता इ्येतेरपि 
तत्कारणकेमेवितभ्यमिति । 

रामानुजाश्रायास्तु- यद् विचिश्रसन्निषेशं तव् शादय । 
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' लोकानां भूरयुवादीनामयचेतनेन केवलेन भधानेन रचना नो- 

थथा तनुभषनादि । अगदपि विचिष्रसन्निवेशामिति तेनापि कार्येण 
भवितव्याभेति सामान्यतो दषेन जगतः का्ैत्वमनुमाय तेन सिदे 
कारणपूवेकत्वे ततः फि कारणमित्यपेक्षायां तत्साधनाय समन्वया- 
शयो हेतव शव्येवं सांख्यतत्वकोमुधुक्तप्रफारेण सरूपत्वे समन्वय 
हेराकालपरिष्छिक्नत्वं परिमाणमङ्गारत्य व्याकरुवन्ति । 

भास्करा चायोस्तु-भविनाभावरूपमन्वयमङ्गीकत्य सुलवु- 
खम्रोहान्विता बाह्या आध्यत्मिकाश्च भेदा शइदयन्ते। ये च यदन्वि- 
तास्ते तदेककारणपृवेकाः। यथा धरशारावादयो भृदन्विता मृदेक- 
कारणपूवंका एवं सुखवुःलमोहान्वितं जगत् श्रिगुणकारणकमियेवं 
व्याङ्व॑ते । परिणामं च द्विविधम् । रूपतः संस्यातश्चष्याहूः । 

तश्र भिन्नानां सरूपत्वरूपो यः समन्वयस्तस्य न खसजाती- 
याव्यक्तकारणकत।साधकत्वम् । सशो मित्रादौ तस्य सत्वेन हेतो- 
व्यभिचारात् । द्विविधपरिमाणेऽपि संख्यापरिमाणं न साधकम् । 
धकत्वसंस्यासंसख्यातत्वस्य कारणेऽपि सखाज्ातिसंख्यासंस्यातत्यस्य 
व्यक्तो सत्वेन व्यभिचाराच्च । अतः पूमैष्याख्यातरीत्यैव प्रधानस्य 
कारणत्वानुमानम् । तदत्र रचनानुपपत्तसुत्रेण दृष्यते । तद् ब्या- 
कुवन्ति । # लोकानामित्यादि #यत् पूरैः परिमाणादिमिर्हतुभिजंग- 
त्कारणत्वेन प्रधानमनुभीयते तदुमानं न कतंव्यम् । कुतः ?। रच- 
नानुपपत्तेः। रचन। हि. बुद्धिपूर्धिक। बा, प्रतिनियतदेशाकालग्यव- 
्ापिका वा, चेतनस्पारोना व। क्रिया । सात्र लोकानां भूयुवादी- 
नामचेतनेन केवलेन प्रधानेन नोपपद्यते । तथाच भूरारि लोकरचना 
न केवराऽचेतनकारणिका । रचनात्वात् । गृहादिरचनावत् । मूरा- 
दिलोका नाचेतनकरैफाः । चेतनस्पादोनक्रियात्मकरचनाषिषयत्वा- 
त् । घटृकुड्धादिवत् । प्रधानं स्वतोऽकते । अचेतनत्वात् । स्तम्भा- 
दिषदित्यादिमिः प्रयोगैः सत्मातिपक्षत्वाद्थान्तरापाद्कत्वास्च त 
तैरुमानैः कारणत्वेन प्रधानमयुमातुं शक्यमित्यर्थः । नन्वेषमेतैः 
प्रयोगैः कदत्वस्येवासिद्धिने तु कारणत्वस्येति बाधकाभावात् पूरवो 
कैरन्वयादिभिः प्रधानस्य परिणाम पव ताइशोऽस्तु । तथा सति 
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पपद्यते । रचितत्वादेवं न परिणामः । सर्वस्य सं ्धेषपरसङात् । 
अतश्चेतनक्तैका रचना नाचेतनेन प्रधानेन कर्तु शक्या । 

तस्मात कारणत्वेन परधानं नानुमातव्यम् । अन्यथोपपतत्या बा- 
पितमेवानुमानभिति चकाराः ॥ ९॥ 

सस्य कारणत्वानपायान्न कथिहोष इत्यत आहुः । # रचितष्वादि- 
त्यादि # मवतां मत पुरुषो निष्क्रिय इति क्रिया शक्तिप्राधानिकी । 
तथाच सति रचनापि तस्यैव धर्मो, न पुरुषस्य । तद्धिषयाश्च रोका- 
स्तत्कतृंका, अतो न तत्परिणामः । यथा घटाः कुलालदेः । 
क्षिञ्च । भूरादयो लोका यदि प्रृतिपरिणाममूताः स्युः, स्व श्ि- 
ष्टाः स्युः । लोके परिणतत्वसं्छिषएत्वयोर्नियमस्य दुध्यादिषु दर 
नात् । यदेवं तदेवम् 1 यथा घरटकुड्यमन्थानादि । किञ्च । कार्यं 
दविविधम--आरब्धे, परिणामभूतश्च । तत्र निमित्तभ्यापारजन्यं यत् 
तदारभ्पम् । तदेव च रचितम् । यथ गृहादिकम । यत् पुनरुपा- 
दानव्यापारपाधान्येन वा, तन्मात्र व्यापारेण वा जन्यते, तत् परि- 
णामभूतम । यथा हरिद्राचूणंसंयोगजन्यं कुडुमादि । यथाच द्ध्या- 
दि। रचितत्वपरिणामयोश्चे तरेतरषिरुखत्वं लोके इष्टम् । अतोऽत्र 
परिणामाङ्गीक्षारे रचितहानिस्तदङीकारे च परिणामहानिरिति तु- 
न्दिलसुरतन्यायदेकस्मिन् कायमुभयरूपत्वाङ्गीकार, पकर्सिमिश्च का- 
रणे उपादानत्वनिमिन्तत्वयोरङ्ीकारो लोकषिरुडः, 'प्रयनुमानवा- 
धितत्वान्न्यायविर्ख शेव्यथैः । सिद्धं वदन्तः संीत्रानुमानपदस्या- 
यमाहुः । # अत इत्यादि # । तथाचानुमीयत इत्यनुमानम् । मावे 
ल्युडिल्थेः। 

रामानुजाचायांस्तु-कृ्यव्युटो बहुलमिति बाहुलकात् क- 
मेणि व्युट् । यनुमीयते तद नुमानमिति सौत्रानुमानपदस्याथ- 
माहुः । 

चकारप्रयोजनमाहुः । # अन्यथेत्याहिं # । भम्यथोपपत्तिः 
शरतिपक्षायुमाने तया छृत्वा सांस्योक्त पूवेमनुमाने पक्षे साध्य्ुन्य- 
मेव क्रियत इति बोधनं चकारेण क्रियते इत्यथेः। पव सरतिपक्षो- 
ऽथोन्तरं बाधश्चेति दोषश्रयं दैरदितम ॥ १॥ 

७७ 
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प्रवृत्ते ॥ २ ॥ 

सुत्रनानि विचायं जनान् विचारयति । सवस्य तत्परिणामे 

प्रवृत्तेश्च ॥ ननु पूयैहेतुनेब निरस्ते साख्यमते हेत्वन्तरस्य 
कि प्रयोजनमत आहुः । # भुवनानी्यादि # । रचना द्विविधा । 
भुषनर चना जनरचना च।तत्र जनरचना श्युकशोणितपरिणामभूता। 
अतो रचनात्वहेतुकेऽनुमाने जनशरीररचनाया रचनाभिषयत्वहेतुके 
च जनशरीरप्याचेतनत्वहेतुके च शुक्रशोणितयोशेष्टान्तीकरणे तेषां 
साधारणत्वापस्या न तन्मतदूषणं, न घा पुवाोक्तन्यायावतार इति 
तत्समथनाथं हेन्वन्तरेण तानू विचारयतीत्यथैः । तदू श्युत्पाद- 
यन्ति # सबैस्येत्यादि * प्रदरतिर्हिं प्रयज्ञस्तत्पूविका क्रिया वा । त- 
थाच सवस्य प्रकृतिपरिणामत्वे शारीरोत्पादनाय मातापित्रोः प्रवू- 
त्तिर्नोपपयते। अयमथः । अचेतनस्य स्वत पव प्रहृतो शुक्रशोणिते 
अपि चतनप्रवृत्तिमन्तरेण स्वत एव जनशरीराणि जनयेतां, न तु 
मातापित्रोः प्रवृत्तिमपेक्षेताम । अपेक्षा त्वालि । बहिः पतितयोः स- 
खष्टयोरपि तयोः शरीरसम्भवाद शनात् । पोषणादिनैव तत्समप्र- 
त्वदरोनाच्च । अत एव ग्भैलावादौ श॑रोरस्यासमग्रता इयते । 
तेन चेतनाधिष्ठितयोरेव तयोः प्रवर्तने त्वनधिष्ठितयोः। अतो जनर- 
चनादिदृष्टान्ते रचनात्वादीन् हेतून् साधारणीकृत्य पूर्वोक्तैरन्वया- 
दिभिः प्रधाने न कारणत्वेनानुमातुं शक्यम् । अस्मदुक्तषु हेतुषु र- 
चनात्वे प्रबत्तिपूवेकत्वेन विशोषिते मातापितृप्रशृत्तिपूवकशुक शो- 
णितपरिणामात्मकशारौरस्चनथा श्टान्तिते र्चनाविषयत्वे च 
तथा विशोषिते पुरुषशरीरेण च दृष्टान्ते अचेतनत्वे च प्रवृत्तिम- 
स्येन विशेषिते जीवच्छरोरेण च इष्टान्तिते साधारण्यनिदृत्तौ दो- 
षामावादिलयथः । ननु फेवरुचेतनस्यापि प्रवृत्यददौनात् ब्रृत्तिरपि 
विशिष्धम एव । तथा सति तत्र कस्य प्राधान्यमित्यपेक्षायां चेत- 
नस्य निष्करत्वनिष्कियत्वाभ्यां न प्राधान्यम्, अपि त्वचेतनश्यैवेति 
प्रृत्तरपि नेमित्तिकाचेतनधमत्वान्नान्वयादिषु प्रतिपक्षादिदोषः, 
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पररृत्तिनोपिपशवे प्रधानस्य वा प्रथमपरदत्तिः । यद्पि प्रधानकार- 
णवादे फलपयन्तमङ्ीक्रियमाणे न् किञिद् दूषणम् । कृतिमात्र- 
स्य प्रधानविषयताव । तथापि वादिनं प्रति लोकन्यायेन बक्तव्य- 

किन्तु रचनादिष्वेष दोष इत्यत भाहुः । *%£ प्रधानस्येत्यादि # नि- 
मित्तससगे एव नेमिहिकधमेसम्भवाक्निमित्तभूतचेतनसंसर्गस्य सा- 
चेदिकत्वे खष्टिखितिप्रलयादिकारविमागानुपपत्तेः कादाचित्कत्वे च 
हेतोवेक्तुम शक्यत्वात् प्रधानस्य या प्राथमिक्षी प्रषृनतिः सषएयथौ, 
सेव नोपपद्यते । तथाच तव मते चेतनाधिष्ठानस्यापि वक्तुमशक्य- 
त्येन हेतोः सविरेषणस्याप्युपादाने त्वन्मतासिद्धिरिव्यथैः । नमु 
तस्याः स्वभाव पव ताहशोऽतो न किञ्चिद् दूपणमिल्याकाह्कायां तद- 
नूच दूषयन्ति । # यथपी्यादि # धेनुवद् वत्साय पुरुपा स्वभा- 
घत एव तस्याः प्रवृत्तिः । नतेकीवत् सर्वप्रद्दानोत्तरं स्वत पव का- 
यौश्िदृत्तिरिव्येवं कृतिमात्रस्य प्रधानविष्रयत्वमङ्गीरत्य फलपर्यन्तं 
प्रधानकारणवादेऽङ्गीकरियमाणे सखभाववादाश्चयणान्न किञ्चिद् दूष- 
शम् । रचनापरबृ्योः कालनियमस्य च स्वभावादेव सम्मवात्। 
तथापीद् शाखं तकमाध्रिष्य परषृत्ते, न तु शरुत्युपषटष्वम् । तदीयव्या- 
स्यानस्य शुत्यन्तरविरोधन लक्षणाग्रासेन च ध्याख्यानाभासत्वात् } 
अतस्तकोलम्बने वादिने प्रत्यपि लोकन्यायेन वक्तष्यम् । कत्र लोके 
ेतनाचेतनश्यवहारोऽस्ति। चेतना जगयुजाण्डजोद्धिजस्वेदज्मदेन 
असुर्विधाः। सशरीरा जीवा अलीकिका मुक्ता अशरीराश्ेतनासे- 
भ्योऽन्ये घटादयो रथाव्यश्च ते अचेतना इति । तन्म्यायनात्र सूत्रेषु 
बिचारस्तथा सति प्रतेः पञचाविधेषु चतनेष्वप्रवशादचतनत्वमिति। 
तत्र घनुनतंकीदटान्ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृली प्रतिदिनं प्रति न घक्तुं 
शक्ये । लोके तयोश्चेतनत्वेमेव भ्यव्हारात् । भश्युषगमस्य स्वमाश्र- 
सन्तोषकत्वेनानु्रत्वात् । अत एतावन्मातेणेध तज्निप्रहे सिद्ध न 
किञ्चि्िचारणीयम । प्रवृत्तिः कस्य धमः £ । यत्र दष्टा तस्य था 
थत्संयुक्ते दृष्टा तस्य वेति शङ्कायां यस्मिन् दृष्टा तस्यैव सेति युक्त- 
मर । प्रवृत्तितद्धिष्ठानयोः प्तयक्षन्वात् कषे चतने कचिद्पि प्र 
स्यद् हीनात् । भत एव धान्वयब्यतिरेकसिदडत्वाच्चेतर्यमपि बरेहध्ष 
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म् । त॒त्र छोके चेतनाचेतनव्यवहारोऽस्ति। चेतनाश्वतुर्बिधा जीवाः 
पदरीरा अलोकिकाश्च । अन्ये अचेतनाः । तन््यायेन मिचा- 
रोऽत्रेति न किञ्चिद् विचारणीयम् ॥ २ ॥ 

पयोऽम्बुवचेत् तत्रापि ॥ ३ ॥ 
यथां पयो विचित्रफेनरचनां करोति, यथा वा नध्ादिनलं 

सत एव सखन्दत इतिचेत् । न । तत्रापि दोहनाधिश्रयणे मेधानां 
चेतनानामेव सत्चात् । 

एवेति लोकायतिकद रनम् । तस्मादचेतनस्यैव धर्मः प्रवत्तिरिति 
पूषपक्षमुद्धाव्य, न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रसिहेश्यते न तस्य सेति। 
किन्तु सा चेतनाद् भवतीति श्रमः । तद्भावे भावात् तदभावे चाभा- 
वात् । यथा काष्ठादिनिष्ठापि दाहप्रकाशटक्षणा क्रिया केवरेऽनले- 
ऽनपलभ्यमानापि ज्वलनान्वयग्यातिरेकालविधानात् तक्निमिसैवेत्या- 
दिकमेकदेरिमिर्विंचारितं तल्योकन्याये देहस्यैव चेतनत्वेन समा- 
धानाश्न विचारणीयमित्यथैः ॥ २॥ 

पयोऽम्बुवच्चेत् तत्रापि ॥ ननु मास्तु घेनुनत॑कीदष्टान्तेन 
प्रव्तेरचेतनधमत्वं तथापि क्षीरजलष्टान्तेनाचेतनधमत्वं त- 
स्याः साधयिष्याम इत्याशङ्कायां समाधत्ते । पय इत्यादि # । 
तद् व्याद्ुवेन्ति । # यथा पय हत्याहि # यथा वुह्यमने- 
ऽधिश्रीयमाण च पयसि दश्यमानां विचित्रां फेनरचनां केवलं पय 
पव करोति । यथा वा नद्यादिजलं खत पव प्रज्ञवति। न तत्र चतन- 
संसगेठेशोऽपि । तथा प्रधानमपि प्रतते । विचित्ररोकर्चना के- 
वटखाचेतनकतृका, रचनात्वात् । वुष्टमानपयःफोनरचनाबत् । बन्धा- 
दध्यथ प्रधानप्वृत्तिः केवलाचेतनधमेः, प्रवृत्तित्वात् । नदयाविस्पन्दन- 
परवत्तिवदित्यतुमास्यामहे इत्युच्यते चेत् । न । ङतः १ । तत्रापि 
तस्मिन् दष्टान्तद्वयेऽपि दोहनाधिश्रयणयोश्चेतनकतंकयोरेव प्रयोज- 
कतया स्वात् । नदीप्रसवणेऽपि चेतनानां मेघानां प्रयोजण्ानां स- 
त्वात् । तथाच शृष्टान्तद्येऽपि चेतनप्रयुक्तत्वस्य बिद्यमानत्वेन हेतोः 
सपक्षराहित्येन भ्यातिग्रहममावान्नालुमानमित्यथेः । ननु यथा क्षीरम- 
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व्याख्यानान्तरे लभ्नाम्बुवदिल्युच्येत । द्वितीयस्य समाधानं 
नोभेयवादिमतम् ॥ ३ ॥ 

व्यतिरेकानवस्थितेानपेक्षलात् ॥ ४ ॥ 

चेतनं स्वत एव वटमविवृद्धये प्रवतते। यथा वा नद्यादिजलं स्वभा- 
घत पव लोकोपकाराय स्पन्दत पव प्रथनमपि स्वभावत पव पुस- 
षथसिद्धये प्रवतेत इत्याशङ्कायामुमभयवादिप्रसिद्धे रथादावचतने 
केवलस्य प्रदस्यवदीनाच्छाख्च च, योऽप्सु तिष्ठन् योऽन्तरो यमय- 
ति, पतस्पैवाक्षस्य प्रशासने गार्गि प्राच्यो नद्यः स्पन्दन्त इति चेतन- 
कतैकत्वश्रावणात् साध्यपक्षनिश्िघ्त पवायमुपन्यास श्येकरेरि- 
कृतव्याख्य नेऽपि प्रकृता्थसिद्धेस्तत् कुतोऽनादत्यान्यथा व्याख्यायत 
इत्यत अहुः । # व्याख्यानान्तर इत्यादि # । पूवेन्र रचनप्रदृसच्योरनु- 
पप्य पवपक्षिणोऽसङ्गतवादित्वमुक्तमिति तेन तदेव द्टान्तेन नि- 
कारणीयम् । अत एव रषटान्तद्वयमनत्र सूत्र उक्तम् । यदि लोकोपका- 
राय प्रवृ्तिमाश्रमेव दुष्यत्वेनाभिप्रेतं स्यात् तदा प्रचचनसुत्रषु 
अचेतनत्वेभरपि क्षीरवश्वेषितं प्रध।नस्येति कथनात् नन्माज्रमेवास्मिन् 
सूत्र क्षीरपदेनानूदिते स्यात् । यदि च तदमिप्रेता पुरुपोापकारकता 
दुष्यत्वेनात्राभिप्रेता स्यादक्नाम्बुनोस्तथात्वस्य लोकप्रासिदत्वाद्न्ना- 
प्बुबदित्युच्येत । अतो भिन्नेवेयं युकतिरिति तथा व्याख्यानमयुक्तम् । 
नचैवं सति प्रवचनसूत्रस्युक्तेरदूषरणात् तया स पुनः प्रत्यवस्यास्ध- 
तीति श्यम् । क्षीरस्य जीववद्धेतुत एव प्रज्लवणन तस्य दृ्टन्त्य 
दिथिङतया तेन प्रत्यवस्यानाभावस्याथेत पव सिद्धन्वात् । तस्माद्- 
युक्तमेब तदृग्यार्यानम् । यत् पुननेचाम्बुनोऽत्यन्तमनपेश्षा निम्न- 
भूम्यायपेक्षितत्वात् स्पन्दनस्येति समाधानं, तनतु सि ददान्निनश्चेतनः- 
तपिक्षतामिग्रायवतो निम्नभूमिसापेक्षताया अनमिप्रेतत्वात् पूवेपक्षि- 
गोभपे निरपेश्वतां प्रतिपादयतोऽनमिप्रेतत्वान्नोभयवादिसम्मतम- 
तस्तव मयमनारलवं भ्यास्यातमित्यथेः ॥ ३॥ 

ग्यतिरेकानवसितेश्चानपेश्चत्वात् ॥ प्रकृतेः कतन्ं दुषयिन्था 
तस्याः स्वतः परिणामं बुषयति। # व्यतिरेकेल्यादि # । अत्रापि ना- 
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परधानस्यान्यपेक्षाभावाव सर्वदा कायैकरणमेष, न् व्यतिरे 
केण वुष्णीमव्थानयुचितम् । पुरुषाधिष्ठानस्य तुरयलात् । सेश्वर- 
सांर्यमते्प्येशवषै तदधीनमिति यथास्थितमेव दूषणम् ॥ ४॥ 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॥ ५ ॥ 
वृणपह्ववजलानि स्वभावादेव परिणमन्त एवमेव प्रधानमि- 

जुमानमित्यस्यानुषङः । तद् व्याकरुवेन्ति । # व्रधनेत्यादि # । व्यति- 
रेकेण अनवस्थितिष्यतिरेकानवखितिः । गुणत्रयसाम्यात्मकस्य प्र- 
धानस्य परिणामा गुणक्षोभायान्यपिक्षामावात् सवेदा कायकरण- 
भेवोचितं, न तु कायैऽ्यतिरेकेण तृष्णीमषखानमुचिदम् । तथाच 
प्रलयानुपपत्तिः। चकारेण त्रयाणां गुणानामेकभ्यतिरेकेणान्यानवस्ि- 
तेयगपत् क्षोभात् कायैत्रयस्यापि योगपथसम्भवात् करमानुपपत्तिः, 
कायंनिरुक्तिश्च समुश्चीयते । नच पुरुषाधिष्ठानेन क्रमानुपप्तिपरि- 
हारः पुरुषाणामानन्येन निलयधिभुरवेन च तदविष्ठानस्य तुरयत्वात् । 
तेषामुदासीनत्वेन च तुल्यत्वात् नच तर्हि सेवरसां स्यमाद् रणीयम्। 
तथा सति तस्य यदा यथा धिष्ठाने वथा परिणामादिरिति न दृष्रणा- 
अकारा एति वाच्यम । यतः सेध्वरसांस्यमतेऽप्येदवय प्रधानाधीनं, 
न त्वौपनिषदानामिपैदवरमतस्तश्या अन्थानपेक्षत्यात् प्रणथातुपप- 
स्यादिङूपं दुषणं यथाऽनीद्वरसांस्यमते तथात्रापीति मतद्यमप्य- 
सङ्गतमित्यथेः ॥ ४॥ 

अन्यत्राभावार्च न वंणादिवत् ॥ ननु यथा वृणपलटषजटा- 
नि पडुमक्षितानि खभावादेष क्षीरभावेन परिणमन्त एवं प्रधानमपि 
महव्दिभावेन परिणंव्यते । पवशानपेक्षाहेतुको ष्यतिरेकानषखिति- 
दोषोऽपि परितो भवति । दृष्टान्तस्य लभ्यत्वादित्याशादूमयामाह । 
अम्यशरत्यादि # । अत्रापि पूवैवदनुषङ्कः । तद् व्याङ्वैते । #तृणे- 
व्यारि # । व्रधानमरन्यानपेश्चपरिणामम् । अचेतनन्थात् । तृणादिष- 
दिस्येषं कारणतया प्रधानानुमानं न कतेव्यम्। कुतः॥अस्यश्र श्ङ्दौ 
इुग्धस्यामावात् । यदि हि तृणादिकं खमावादेव परिणमेत् सवेतरैव 
दुग्धं मवेत् । तशु न भवति । अतः प्रधानमन्यापेक्षपरिणामम् । भ- 
चेतनत्थात् । वृणादिवदिति हेतृबाहरणयोः साधारणत्वेन नानुमानं 



२ अध्याये २ पएदः। ६१५ 

ति न मन्तव्यम् । अन्यत्र शृङ्गादौ दृगधस्यामावाव् । चकाराच्चे- 
तनक्रियाऽ्प्यस्ति । ततश्च लोकटृष्टान्ताभावादचेतनं प्रधानं न 
कारणम् ॥ ५ ॥ 

अभ्युपगमेऽप्यथीभावात् ॥ ६ ॥ 
परपानकारणवादाड़ीकारेऽपि प्रे्यकारित्राभावान्न पुरुषार्थः 

सिद्धयति ॥ ६ ॥ 

पुरुषादमवदितिचेत् तथापि ॥ ७ ॥ 
प्रधानस्य केवलस्य कारणवाद निराषतः । पुरुषभेरितस्य 

कारणतवमाश्षङ्कय परिहरति । पुरुषः पद्रन्धमास्छान्योन्योपका- 

शाक्यं कतुमिद्यथैः। # चेतनश्रियेति # धासभक्षणादिरूपा धेन्वा- 
दिक्रिया ॥ ५॥ 

अभ्युपगमेऽप्याथौमावात् ॥ अन्यानपेक्षस्य प्रधानस्य स्वमा- 
घत पव महश्रादिरूपः परिण।मो न युक्तिसह इत्युकतम । इदानी 
तदुपगम्य यथा धेनुवैत्सायै स्वत एव प्रवतंते तथा प्रधानमपि पु- 
रुषभोगाधर्थै स्वत पव प्रवतैत इति यत्तेऽङगीकुवेन्ति तद् दूषयती- 
स्याहुः। # प्रधानक्रारणत्यादि # । अभ्युपगमे प्रधानकारणवादाङ्गी- 
कारे प्रधानस्य पुरुषार्थं स्वतः प्रवृत्ति्नोपपद्यते । कुतः ?। -अथाभा- 
वात् । अर्थः प्रयोजनं, तदमावात् । तदि प्रेक्षावतां भासते । यतः 
्क्षापूतैकारित्वं चेतनधमेः सोऽचेतने प्रधाने न वक्तुं शक्यते । 
लोके तथा अदृरानात् । तदमव च पुरष्रा्थौ न सिद्धति । धुणा- 
क्षरन्तु कावाचित्कः स्यात् । तथापि तादथ्यंप्रहसिप्रतिह्ा तु भज्ये- 
तेषेव्यसङ्कतस्तथाभ्युपगम इत्यथः ॥ ६॥ २॥ 

पुरुषादमवदितिचत् तथापि॥ पवं प्रधानकारणवादे निरस्ते पुनः 
प्रत्यवसानानवकाशात् फिमस्य सूत्रस्य प्रयोजनमित्यत आहुः । # 
प्रधानस्येल्यादि#।तथाच प्रतिज्ञान्तरपरिहारः प्रयोजनमित्यथैः। पुरुष- 
प्ररितप्रधानकारणवादस्य स्वरूपमाहः # पुरुष स्यादि # तथोक्तं सां ~ 
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राय गच्छति, यथा षा अयःकान्तं पक्षिधिमात्रेण रोहि क्रिया- 
मुतपादयति । एतमेव पुरुषाधिष्ठितं पुरुषप्भिहितं वा प्रधानं पव. 
पिप्यत इतिचेत् तथापि दोषस्तदवस्थः । प्रधानपेरकत्वं पुरुषस्य 
स्याभाग्रिकं ! । प्रधानकृतं वा ! । आगे प्रधानस्यापयोनकलम् । 
दिपीये पानदोपस्तदवस्थः । नियसम्बन्धस्य पििष्टकारणते 
अनिमाक्षः । अशक्तस्य तु मोप्नाड़ीकारः स्ेथानुपपन्नः ॥ ७ ॥ 

[1 

स्यसप्तत्याम्-'पुरुषस्य दशनाथ कैवल्या तथा प्रधानस्य पङ्ग्वन्ध- 
वदुभयोरपि संयो ग्तर्छृतः सगे' इति । उभयोः प्रधानपुरूषयोः सं- 
योगः संन्मेषत्तच्छतो महदाईिसगेः । तस्य प्रयोजनदयम । पुरुषस्य 
भोग्यतया प्रधानविषयकं दरांनं, पुरुषस्य कैवल्यं चति । तथाच 
यथा पङ्करन्धमाश्छ्याऽन्योन्योपकाराय गच्छ्येवं पुरुषः प्रधानमधि- 
षाय उक्त कायेद्याध प्रवतेयतीलयेकं मतम् । यथा वा अयःकान्त 
इति द्वितीयं मतम । तदनूद्य दुषयन्ति । # तथापीत्यादि # । पव- 
मङ्खीकारेऽपि दोषस्तदवस्थ इत्यतो नानुमानमिल्यथेः । तदुपपाद्- 
यस्ति । * प्रधनेल्यादि #। # अप्रयोजकत्वमिति # । पुरुषोपकारज- 
ननासमथत्वम् । तथाच खामाविकत्वपक्षे पुरुषस्य स्वत धव प्वू- 
तेः प्रथानकृतो न कथिवुपकारः। यथा स्वस्तेन वीजने व्यजनस्य 
नोपकारकत्वेन प्रसिद्धिस्तथेति । प्रधानरूतत्वपक्षे तु प्रश्यकारित्व- 
स्य तश्र वक्तुमक्यत्वादुपकारकत्वात् सिद्धिष्यैतिरेकानवखिते- 
शआानपायात् पुरुषाथसिद्धिः प्रलयासिदिश्च तदवस्था । किञ्च । प्र- 
कृतिपुरुपयोथः कथित् सम्बन्धो निवेक्तव्यः स॒ तयोर्मिलत्वाक्षिल्य 
पव । सोऽप्युदासोनत्वनाभ्युपगतस्य पुरुषस्य वागादिव्यापारास- 
म्भवात् प्ररृतिप्ररणयोभ्यतारूपो षक्तव्यः। तस्यैव चेद् भोगादिके 
विशिणटकारणत्व तदा तस्य नित्यत्वात् पुरषस्यानिर्माक्ष एव प्रस- 
उ्ज्यत । यदि चा्मनामानन्त्यात् तेषां मध्ये कस्यचन शक्तस्य अ- 

धिष्ठावेत्व तदितर्स्याशक्तस्य मोक्ष पति न रोष इति विभाष्यते 
तदापि प्रधनस्य स्वातन्त्याद् बन्धकस्वाभाग्याच्चानिच्छतोऽपि 
तेनैव मोगसम्भवादशक्तश्वेन तक्निवारणासम्भवाच्चाशक्तस्य मो- 
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अङ्भित्वानुपपत्तेथ ॥ ८ ॥ 

प्रकृतिपुरुषयोरङ्गाङ्गिते भवेदप्येवमर । तच नोपपद्यते । पुरु- 
पस्याङ्धिले व्रह्म्रादप्रमेशो मतहानिश्च । प्रकुतेरङ्कित निमेषः । 

कषाङ्गीकारः सवंथाऽनुपपन्न इत्यथैः । सु्रयोजना तु पुरुषश्चादमा च 
पुरुपाद्मानी ताभ्यां तुल्यः सम्बन्धस्तथ। । बन्द्ाम्ते भरूयमाणो 
वतिः प्रत्येक सम्बद्धयत इति ॥ ७॥ 

अङ्कित्यानुपपन्तेश्च ॥ पुरुषविर्िष्प्रधानक्षारणवाद् पव दूष- 
णान्तरमाह । अदवित्वेत्यादि # \ तद् व्याकरुवन्ति # प्रङूतीष्यादि # । 
य॑त् तयोरन्योन्योपकारकत्वमङ्गीरतं तत् तदा स्याद् यदि तयोगण- 
प्रधानभावेनाङ्ल्वमेकस्यान्यस्याङत्वं च स्यात् । तदेव तु न जाधरी- 
ति। कुतः ?। धङ्भित्वानुपपत्तः । पुरुपस्याङ्त्वे स पुरुप इतरावल- 
क्षणो वक्तव्यः । अन्यथा प्रृतिनियामकत्वं तस्य न स्यात् । तथा 
सति तत् तस्य वैलक्षण्यं श्रौ तघमेवत्तयेवेति ब्रह्मवादप्रचेशः। यदि 
न भौतघभवत्तयेत्युच्यते तदापि कालकमविपाकारागैरपरामृ्स्तु 
वक्तव्यः । तथा सतीतरपुरुषविरक्षणश्वरासिद्धा दृश्वरासिद्धरीदशे- 
श्वरसिद्धिः सिद्धति प्रवचनसूजोक्तमतहानिः। यदि च तद्धिया प्र 
कृतेरद्ित्वमाद्ियते तदा तस्याः स्वानन्तयात् तया पुरुषाय स्वदोपा 
न दर्शयितव्याः । नतश्च दुःखामाचन विरागामावात् कैवल्या 
प्रबृस्यमावनानिमोक्च इत्यशथः। “ 

शङ्राचार्यादयस्तु-सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था हि प्रधाना- 
वस्था । त्यामवस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां परस्परं प्रलय क्ङ्धिमावानु- 
पपत्तेयाश्यसय कस्यचित् क्षोभयितुरभावाद् गुणयेषम्यनिमिसो मह- 
द्ादुत्पादो न स्यादिव्यवं प्रधानपरवरस्यनुपपल्ननावोधरकन्वनदं सूत्र 

व्याक्ु्ेते । तच्च युक्तम । पुरुपादमसूव्र्य साख्योक्तविगिषएटकारणता- 
पश्चदूपकताया व्याख्यानादत्न कवल्कारणतापक्षदृ पणस्यासङ्गत- 
त्वादिति । 

यत पुनः पूर्वसूत्रव्याख्याने परमात्मनः स्वरपम्यपाश्चयमौ- 
दासीन्यं, मायाव्यपाध्रयं प्रवतेकत्वमिति शङराचार्यरुकं, तवुपह- 

४५८ 
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अनेन परिष्टतोऽपि भायावादो निञ्जानां हृदये भा- 
सते ॥ ८ ॥ 

न्यथानुमितो च ज्ञराक्तिविशरोगात् ॥ ९ ॥ 

अन्यथा वयं सर्वमनुमिमीमहे । यथा सर्वे दोषाः परिमा 

सम्ति। # अनेनेत्यादि #। माया हि गुणमयी गुणानाञ्चाङ्काङ्धिभावो- 
$नुपपन्न इति स्वयमेव ग्यास्यानात् साम्यावश्यावस्ितशुणङृतमु- 
द् सीनस्वरूपस्य परमात्मनः प्रवतेकत्वमित्यसङ्गतम । अथ शुद्धस- 
र्वप्रथाना साङ्ीक्रियते, तदा तुं तया ज्ञानमाश्रमेवोतेपादयितव्यं, न 
प्रवतवितभ्यम् । सतवश्य तादराखमावे मानाभावात् । अप्राघास्येन 
गुणान्तरऽपि तथात्वस्य वक्तुमदाकयत्वात् । अतः स्वोक्तमप्यननु- 
सन्धानानां निलेज्ञत्वात् ताद शामित्र हवये मासत इति तथा समथन- 
मसङ्कतमिह्यथः ॥<॥ 

भन्यथानुमितो च ज्शक्तिवियोगात् ॥ श्रीदयप्रीतिविषादा- 
त्मका: प्रकाशप्रदसिनियमाथौः। अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुन- 
षसयश्च गुणा इति हि सांस्यानामपरा प्रतिक्ा। अथस्तु-रतिः 
ग्म, अपी तिवुंःखं, विषादो मोहः, सत्वरजस्तमांसि गुणाः केमणते 
श्रयत्मका पतत्त्रयस्वरूपाः । प्रकाशः प्रदरत्तिर्नियमो निग्रह इति 
तेधां क्रमेणासाधारणं कार्य, तेन तेऽनुमीयन्ते । अन्योन्याभिभवो- 
ऽन्यान्याश्रयोऽन्योन्यजननमन्योन्यमिथुनीभावश्च तेषां साधारणी- 
कियति पवं साघधारणक्रियया गुणदृत्त चलमङगीरत्य तमसा रजो- 
नियमनन प्रडृत्तावपोदिनायां प्रलयसिद्धिः । तत्पूवैकं स्वजने 
तेन प्रकादादुत्मविवेके निर्मोक्ष ह्यव समशनमाशङ्य परिहरति । 
तद् व्याकु्वम्नि # अन्यथत्यादि # । गुणा एवं विभागाः पब्सि- 

मन्तः। चलस्वभावत्वरात् । चरदलदबदित्येवमन्यथानुमाने रचना- 
ऽनुपपस्यादयः स्व दोषाः परिहृता भवेयुरितिखेदभ्र दूषणमाह । 
शषराक्तिवियागादिति # । सौत्रो ऽप्यर्थे । पवं प्रकारान्तरेणानुमिता- 
वपि तस्तःकामे तसतत्कायं वार्यं, न स्ववा । क्मानुपपस्यादिदूषण- 
भ्रासात् । तञ्च तथा तद्रा मवति यदि तमसा कालो श्ायेत । सा 
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भवेयुरितिचेव तथापि पूर्व बवानशक्तेनास्तीति मन्तव्यम् । तथा 
सति बीजस्येवाभावाभियतचानिर्मोक् इति ॥ ९ ॥ 

विप्रतिषेधाचाममञ्जसम् ॥ १०॥ 

परस्परविरुद्धत्वान्मतवतिनां पञअर्विशादिपक्नाहिकारान् । 
बस्तुतस्वलोकिकार्थे षेद एव प्रमाणं नान्यदिति ॥ १० ॥ 

तु श्ानशक्तिभवतां मते पुम्पङृतिसंयोगात् पूर्वं नास्तीति खमतानु- 
रोधान्मन्तभ्यम् । तथा सतिं प्रद्रिवीजस्य क्षानशक्तिसंयोगस्थाभा- 
घात् प्रबृस्यसिद्धिः । अथ. दिक्कालावाफाशादिभ्य रति सूत्राव 
खणिद शायां कालस्योत्पश्नत्वात् पयोगेन ज्ञानदाक्तिसद्भावाच्च प्रबु- 
लिः साध्यते, तथापि सयागस्य नित्यत्वात् प्रलयदश्ायां फाटस्यावि 
नाशाद् वियोजकान्तरस्य वक्तुमशक्यत्वात् पुर्प्रस्य गुणसाम्याध्- 
निर्मोक्षस्तदवस्य इति नानुमानान्तरेणापि तथा सिद्धिरित्यर्थः ॥ ९. ॥ 

विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम ॥ सवेपक्षसाधारणं दुषणान्तै 
घद्रति तन्मतस्याो चनत्वख्यापनायेव्यादयनाहुः । # परस्परेलया- 

दि #। तानि च मतान्येकादशस्कन्ध उखवप्रइन उक्तानि । कथिक 
षड्विराति प्राहुरितरे पञ्चविरातिम । सपक नव षट् कचिख्चत्वार्यै- 
कादशापरे । केचित् सप्तदश प्राहुः षाडरोक श्रयोदश' इति । भ- 
तेषां स्वरूपं च तत्रैव भगवता प्रोक्तम् । तर्च सर्वं यौक्तिकत्वाद- 
नादरणीयम् । भगवता तथोक्तत्वात् । युक्तयः सन्ति स्वैव भासन्ते 
ब्राह्मणा यथा । मायां मदीयामुद् य वदतां किन्तु दृधटम । नेलदेषे 
यथाऽत्थ स्वं यदहं वच्मि तत् तथा । पवं विवदतां हत शक्तया भे 
दुरल्ययाः । यासां व्यतिकरादासीद् धिकल्पा वदनां पदम । पत्त 
शमदमेऽप्येति षादस्तमयु शाम्यतीति" । तर्हि, तमो षा पदमेकमेयाध 
आसोदित्यादिभत्युक्तस्य का गतिरव्यत वहः । * वस्तुत ¶व्या- 
दि + । तद्रीद्या तदङ्खोकारे तु मगवत्परत्कान्न दोष इत्यथः । एषं 
इशभिः सूत्रैः सांस्यसमयो निराहृतः ॥ २०॥ २॥ 
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महदीधवदया हपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥ 

इदानी परमाणुकारणवादो निराक्रियते । तत्र स्थुलकायौर्थं 
कि) उ अक कथकाः 

महदीषरवद्वा हस्वपरिमण्डलभ्याम् ॥ अतः परं सप्तसूञ्या ' 
नेयायिकादिसमयो निराक्रियते । केचिदिदं सुत्रं ब्रह्मकारणवाद दू- 
पणपरिदहाराथत्वेन व्याकुवैन्ति । तदयुक्तम् । ब्रह्मकारणवादे प्रस- 
क्तानां विलक्चषणस्वादीनां दोषाणां पूवेस्मिनू पाद् एव, न विलक्षण- 
त्वाचधिकरणैर्निवारितत्वेन प्रसङ्गाभावात् पुनरुक्तयापाद्कत्वाश्ेल्य- 
भिग्रेलयाहुः । # इदानीमिव्यादि # । अग्रासमञ्जसंमितिं पूर्वसूत्राद- 
युवतेत इति केचिदाहुः । वस्तुतस्त्वम्रिमसुत्रेणैतस्यान्वयः। वाशब्दो 
विक्रल्पाथः । तथाच हखपरिमण्डलाभ्यां परमाणुभ्यां जायमानं 
दश्चणुकं महत् स्याद् दीधेवद् वा स्यान्न त्वणु हस्वमिति। तदिदं व्या- 
कु वेन्तिभतत्रेल्यादि #। अयमथैः। तेषां मते सर्व जगद् उप्रादानभूतेभ्यो 
निदयभ्यः परमाणुभ्यो दचणुक्रादिक्रमेणोत्पद्यते । तभ्रषा युक्तिः। सु- 
मादेव स्थूलस्योत्पत्तिलोके ह्यते । तन्तुभ्यः परस्यां शुभ्यसतन्तूनां 
चोत्पत्तिदरोनात।स चापकषैः परमकारणद्रव्यमतिमृकष्ममवस्यापयति 
परमाणुरूपम् । तस्य सावयत्वाङ्गीकारे त्वनन्तावयवत्वेन मेरुस- 
पयोः समानपरिमाणत्वप्रसङ्कः । एवं सिद्धाः परमाणवः पार्थिवा- 
प्यतेजसवायवीयभेदाच्चतुर्विधा नित्याः प्रलयकालेऽवतिष्ठन्ते। कि- 
अ । कायमात्रं लोके समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यक्रारणव्रयजन्यं 
दश्यते । यथा परे तन्तवः समवायिकारणम् । तेषां परस्परसंयो- 
गो ऽलमवायिकारणमर । तुरीवेमकुविन्दादयश्च निमित्तकारणम् । 
एवमाद्यकार्येऽपि परमाणवः समवायिनस्तन्सयोगोऽसमरवायी । अ- 
दषटेभ्वरेच्छादिकं च निमित्तम् । तत्र जीवादष्टसहरृतेंश्वरेच्छावशाद् 
वा, इदवरच्छावरगादृष्टवदातसंयोगाद् वा परमाणुषु कर्मोत्पद्ते । 
ततस्ते परमाणवः परमाण्वन्तरेण सयुज्यमानाः प्रत्येकं दचणुकरूपं 
कायेमारभन्ते । बहवस्तु परमाणवः संयुक्ता न सहसा स्थूरं कायै- 
मारभन्ते । परमाणुत्वे सति बहुत्वात् । धटोपगृहीतपरमाणु- 
वत् । मेचात्र मानाभावः । नष्ट घटे कपालादिद्शनश्येव 
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प्रथमं परमाणु्रयेन दथणुकरमारभ्यते । परमाणु्रथयोगे द्रथणुकर 

मवतीयर्थः । तत्रोप्धोभावमिलने द्रथणुकं पव स्थाद् द्विगुणः 

परिमाणवन्वाव् । 
वपयया जाक ययल वो 

मानत्यात् । तैरेव धरारम्भे त मुद्ररादिना धरटनाशे तव्- 

वथवानां परमाणूनामतीन्दरियत्वान्न किञिदुपभ्यत । तस्मा- 

क्न बहूनां परमाणुनां सहसा स्थूटकायारम्भकत्वे, किन्तु 
दवणुक्ादिक्रमेणैव महाकायौरम्म इति द्वचणुकमेवाद्ं कायं द्वाभ्या 
परमहृम्वपरिमण्डलपरिमाणाश्यां परमाणुभ्यामारभ्यने । किञ्च । 

दव्येण द्रभ्यान्तरारम्मवद् गुणेन गुणान्तरारम्म इति परमाणुद्धय- 

गतया द्वित्वसस्यया द चणुकेऽणुत्वं हस्वत्वं च पारमाणान्तरमारः- 

कयते । अणु च पारिमाण्डल्यादन्यत् । पारिमाण्डल्यं च परम्राणुत्व- 

स्येव नामान्तरम् । परमाणुत्वं तनारम्भकम् । द्ित्वसस्या तु महे- 
शवरीयया अपेक्षणुद्धा जन्यते । तथा त्रिभिद्चणुकरस्त्यणुक्रमार- 

कयते । दचणुश्षगतया वहुत्वसंख्यया उयणुके महन्वे दीधत्वं च प- 

रिमाणान्तरमारणभ्यते दचणुकगते अणुत्वह्रस्वत्वे त्वन।रम्भके । तथा 

हाभ्यां तु ढच्णुकाभ्यामपि न द्रव्यमारभ्यते । दच्णुकं बहुत्वमह- 

सप्रचयविशेष्राभाषेन द्णुकजनितकार्यं महच्वानारम्भे तस्य का- 

यस्य द्णुकतुल्यतायां तदूवैयथ्यपरसङ्खात् । किञ्च । विभ्वनिमाण- 

स्य जीवारृष्टजन्यतया तद्धागाथत्वाद दचणुकमभोगस्य कारणद्धश्च- 
णुकेनैव सिद्धेः कृते तत्कार्येण दचणुकान्तरणेति । अत भरम्मसा- 
यैकयाय वहभिरेव इद्रणुकेरूयणुकचतुरणुकादीनि मोगभदायार- 

यन्ते । एवं क्रमेण वायवीयपरमाणुसंयोगेभ्य उत्पन्ना महान् वायु- 
नैभसि दोधूयमानलिष्ठति । तदनन्तरं तस्मकनेवाप्यऽगमतभ्यस्तथेवो- 
स्पन्नः सलिलनिधिः पोष्डूयमान्तष्ठति । तदनन्तरं नथवोत्पन्ना पू- 
यिषी तथेव संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तथेवो- 

त्पश्रस्तेजोरादिदैदीप्यमानत्तिष्ठतीव्यादिः प्रक्रिया काणभुजभ्यः स- 

पतमाध्यायादिसूतरेभ्यः सिद्धा तद्धाष्यादिभ्योऽवगम्यते । तामतां भ्र- 

क्रियां दूषयन् प्रथमे इचणुकपरिमाणं दूषयति । # महदित्यादि # 

अयमथैः । यदुक्तं परमाणुगतया दित्वसस्यया इचणुकश्वान्तरा- 
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प्राक्पश्चान्मिरने दीरध॑वद् वा स्यात् । परमाणुपरिमाणं ह- 
खं परितो मण्डरअ । उपहासार्थ तस्य मतस्यानुत्रादः ॥ २१॥ 

इणुत्वमवान्तरहस्वत्वं चारभ्यत इति । तदसङ्कतम्। दुरस्थययोरसं यु 
योरपि परमाण्वोरीश्वरपेक्षाबुद्धिजन्यद्ठित्वस्य विद्यमानतया नै- 
हरनी तदभावेन इश्रणुकोत्पत्यनन्तरं च भावेन दइश्चणुकद्रव्यास- 
मवायिकारणीभूतः संयोग पव परिमाणेभपे कारणत्वेनाभ्युपेयः । 
नच तस्यान्यथासिद्धत्वम । पकेन संयोगेन द्रव्यगुणात्मककायद्वय- 
जननेऽपि बाधकामावात् । पकस्मिन् गुणे द्रथगुणजनकत्वस्य 
सर्वोप्पततिमन्निमित्तकारणे ष्षटे सिद्धत्वात् । वस्त॒नस्तं संख्याया 
अपि हइश्रणुकादिकं प्रति कारणता। अन्यथा तदृवाचके पदे संस्यालि- 
खो न स्यात् । भतः संस्यया परिमाणमेव जन्यते शति न मियमः। 
किञ्च । तया दश्वणुक्षगतमेकत्वमेव जन्यते । साजाल्यात् । न त्वेक- 
त्वेन । विनिगमनाविरहात् । नच तन्नियम । अनिल्यगतगुणस्यानि- 
त्यत्वाभ्युपगमात् । एवं द्वचरणुकपरिमाणमपि परमाणुपरिमाणेनेषे 
जम्य॑त शति मन्तव्यम् । अन्यथाऽतिप्रसङ्कापसेः । नच परिमाणस्य 
परकृष्टपारिमाण जनकत्वदरानात् सूष्मे चातिसुश्मत्वस्यैष प्रकषेत्वात् 
परमाणौ विशान्यनङ्ीकारेऽनवस्थापत्या मेरुसषपयोस्तील्यापसेस्त- 
स्यानारम्मकषत्वमिति वाच्यम् । विभागजन्य पव कार्ये सूक्मत्वस्ष 
प्रकसैताया, सर्वपभङ्गादौ निणींतत्वेन संयोगजे काय तथाङ्ीकारस्प 
भरान्विमूलकत्वात् । भस्तु वा संख्यायाः परिमाणमाश्रजनकत्यम् । 
तथापि तयाऽणुत्वहस्वत्वे पव जननीये, न महस्वदीधेत्वे शृष्यभ्र फ 

नियामकम् । नच प्रत्यक्षतापसतिः । स्पदोरुपयोरनुवूभूतः्ाङ्गीकारे- 
णापि तत्परिष्ारसम्मवात् । अथवा, तयाश्णुत्वादिकमेष जन्वताम । 
तथापि दद्यणुकस्य परमाणुपरिमाणपिक्षया दिशुणपरिमाणवत्वाद 
इ्णुफं स्वजनकसंयोगदैविष्यनोकरीत्या महद्षदीधेषद् बा स्थाम्म 
तु वतलं दस्वं चेस्यथेः। भाष्ये, संहापूर्कस्य विघेरनित्यत्वमभिप्रत्य, 
मिलनम् # त्यत्र गुणामाधः। # प्राकपद्चादिति # तियेग्भाषेन । 
नन्बस्याकाण्डताण्डवस्य किं प्रयोजनमत आहुः । # उपष्टासाथेमि- 
ति # य पर्वं लोकतस्वेऽप्यङ शालास्ते कथमास्मतस्वं हास्यन्तीत्युष- 
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किमतो यथेवेमत आह ॥ 

उभयथापि न केमौतस्तदभावः ॥ १२ ॥ 

उभगथापि न । कुतः !। न कमं । नकारो देषटीप्रदीप- 
न्यायेनोभयत्र सम्बद्धथते । अतो द्र्णुकाभावः । उभयथापि न 

वरया सवया) म स ननि 

हासा्थम् । वक्षमाणरीत्या वा ॥ ११९॥ 
उभयथापि न कमौतस्तद मावः ॥ पव परिमाणदुषणसुखेन 

दुषयित्वा तद्समवायिकारणसंयोगदू ष्रणमुखनापि दुषयतीत्य।हुः । 
# उभयथेत्यादि # गृहीरवा पुनग्याङुवन्ति । # उभयथापि नेला- 
दि #। अयमथः । अपकषेकाष्ठां प्राप्तेन परमाणुना सह यः परमाण्व- 
न्तरस्य सयोग: स स वेदेशिको वा ? पेकदेशिको वा ?। नोभय- 
थापि युज्यते । प्रदशाङ्धकारे सावयवत्वापातात् . । प्रदुशवच्वस्य 
साव्यवत्वव्याप्षन्वात् । अतस्तस्य परमाणुत्वनिवाहाय निष्परदेशात्व- 
मङ्खीकतंव्यम् । तथा सति सुतरामयुक्तम । संयोगस्याग्याप्यदृल्ति- 
स्वनियमात् । अतः परमाणुनां यदि प्रदे शवततव, याव् वान, उभय- 
थापिन संयोगः । अथ संयोगाथ कल्पिताः प्रदेशा अङ्खीक्रियन्ते 
तद्रा प्रमाणश्चन्यत्वान् सा कटपना मनोरथमात्रामिति मनोराज्यतु- 
ल्यत्वन्न ब्राह्म्य नियमस्य साधिक्रा । अथ प्रदेशयोरपि संयोग इ- 
व्यङ्खीक्रियते, नथा सति तयोः सवात्मना संयागेनासंयुक्तांशस्याभा- 
धात् तदेव तत् स्यात् । ततश्च यथा दचणुकजन्ये कर्य महस्वानाः 
रम्भेण द यणुकतुल्यतया दव्रणुकजन्यद्र्षणुकान्तरवेयथ्थमेव पर- 
माणुजन्यद्रणुके परिमाणान्तराभावेन मागानुपयोगात् तदृ षेय 
मिति न तयोः संयोगः सुवचः। किञ्च । कमेजोऽवयवश्चेति दिविधः 
संयोगा भवतां मते । तृतायश्च संयोगजः संयोगः । तश्र द्वितीयस्तु 
निरवयवत्वाद् भवतामपि नात्र समतः। अतः प्रथा विबारणीयः। 
तत्र प्रथमं बायुपरमाणुषु कभर्पद्यते ततस्ते संयुज्यन्ते । ते- 
भ्यः संयुक्तभ्यो दश्णुक्राविक्रमेण समुत्पन्नो महान् वायु- 
नेमसि दोधूयमानस्तिषठति । तत पवमापः पृथिवी तेजश्च कमेण 
जाता नभसि निष्न्ति । पवे समुत्पन्नषु चनुषु भूनेषु पहेहवराभि- 



६९४ सपरकाक्ते अणुभाष्ये 

परमाणुपद्रनम् । भदेश्ामावाव् । कट्पना मनोरथपात्रम् । 

अतेयुक्ताशामावात् तदेव तव स्यात् । संयोगजनकं कमपि न 
सम्भवति । कारणान्तराभावातव् । प्रयत्रवदात्मसंयोगे अदटष्वदा- 

घ्यानमाश्रात् तैजसेभ्योऽणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसदितेभ्यो महदण्ड- 
मारभ्यत हत्यादिर्हिं काणभुजानां प्रक्रिया । तत्र संयोगजनकं कमो- 
पिन सम्मवति । कारणान्तराभावात् । न हि तत्न स्वभावः कारणं, 

महेश्वरसिसृश्वा वा । तस्य तस्याश्च नित्यत्वेन सवदा तत्प्रसङ्घादि- 

दुषणम्रासात् । अतस्तदमावायानित्यमेव कारणमभ्युपगन्तव्यम् । 
तद्यदि प्रयत्नवद्रात्मसयोगस्तदा खषचारम्भे निःशरीरस्यात्मनो मनः- 

संयोगस्याशक्यवचनत्वेन प्रयतनस्येवासम्भवः। शरीरसम्बन्धोत्तर- 

मेव तदुत्पत्िद्द्रीनात् । अन्यथात्ममनसोर्नित्यत्वेन सं्रोगनिखतया 
प्रयत्नस्यापि सावेदिकत्वप्रसङ्गात् । अथारष्टवदात्मरसंयोगस्तदा 

तस्थ सार्बरदिकत्वात् कमेणोाऽपि तथात्वप्रसङ्गः । लोके तथेव 
दद्रानात् । किश्चैवमभ्युपगम्यमानेप्पि कारणान्तर परमाण्वो- 
निंरथयवत्वाद संयुक्तांरस्याभावेन तदपि काये परमाणु स्यान्न दय- 
णुकम् । विशेषाभावात् । नच प्रविभज्यमानत्वमेव विरोप इति 
युक्तम् । लाक मुद्धरामिघ्रातादिना धटमङ्ग कपालानां तेषामपि 

तथा मङ्क कपालिकानां द शेनन विभागस्य प्रतिलोमक्रमेणेवात्पत्ति- 
निदचयात् प्रज्यऽपि शरीराणां प्रागेव नाशेन तदामी परमाणुविमा- 
गजनककर्मजनकश्य जीवप्रयत्नामिधातादवेक्तुमराक्यतया, अरष्प- 
क्षेऽपि तस्य भोगनाश्यत्वन इचणुकपयन्तभोगोत्तरं तन्नाशे तदूर्नी 
हारीराभावन कमेकरणाभावाददएटन्तरस्याप्ययुत्पत्तावणुद्धयविमाग- 
जनकस्य कमभ्यापि वक्तुमशक्यतया विभागस्याराक्यटवादपि विशे- 
धाभावात् । चास्प्यर्ये । किञ्च । पार्थिवदचणुकाङ्गीकारः सुतरामस- 
ङ्तः । पृथिवापरमाणुषु स्नदाभावेनतरतरासङ्धहाद वयव्युत्पत्तरश- 
क्यवचनत्वात् । सग्राहकत्वेनाप्यणुप्रवेशाङ्खीकारे तु त्यणुकचतुर- 
णुकताया एवापत्तरिति । पवञ्च हइस्वपरिमण्डलाभ्यां परमाणुभ्यां 
जायमाने द्य गुकं महद् दीघंवद् वा स्यात् । उभयथापि न, तज्ञनक्षं 

कर्मापि न । अतः स्वरूपविराधाद्धेत्वभावाश्च तद् मावो इश्रणुकस्या- 
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` त्म्तयोगे चाभ्युपगम्यमाने निरवयवत्वात् तदेव तव् स्याव । 
विषेषाभावाद् विभाभस्याश्चक्यलास्च । अतो द्रधणुकस्या- 
भावः ॥ १२॥ 

भाव इति सूष्रयोरन्वयः। तथाच इश्चणुकामावात् परमाणुकारणवा- 
दोऽसङ्कत इत्यथः । ननु भवत्वेवं, तथापि, अणुद्धौ परमाणु स्यात् त्रस 
रोणुख्यस्तत इति श्र मागवते सज्ञाभेदंन दच्णुकस्याङ्खीरतत्वात् कथं 
तद्विरोधः साधनीय इतिचद् उच्यते । त॑त्र हि, चरमः सद्धिशेषा- 
णामनेकोऽसयुतः सदा । परमाणुः स विक्षेयो चृणभक्षयभ्रमो यतः 
इति परमाणुखक्षणे सदा असंयुत इत्यनेन तन्संयोगानङ्ीकारात् 
संयोगजम्यद्रगणुकामावेऽपि ततः स्थूलभूतत्रयणुक्रसरण्वादिवि- 
भागजन्यद्वचणुकयतिपेधामावनाविरोधात् । भरोत पीराणे च द्- 
दने स्थुलादेव कारणात् सृक््मस्य कायस्य विभागनादावुतपन्तेः । 
ब्रह्मवनं ब्रह्मसव आसीद् यतो द्यावापृथिवी निषटतश्षुररित, यथा- 
ऽ रुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युखचगन्तीतिं तक्षणादिश्रुतेः। नचानुगत- 

कार्यकारणमावविरोधः । जन्यद्रभ्यत्वन स्वयोग्यावयवस्थूलांश- 
स्वेन कारणतानुगमात्। नख लाके सूष्मेभ्य एव तन्तुप्रभूतिभ्यः 

परादेः स्थूल? कायैस्योर्पलतिद्रानाद् व्यभिचारः श्यः । तन्नापि 
तन्टसमुदायध्यैव कारणत्वन स्वच्छित्वेव यन्तरोदिभ्यः पराश्युद्धारात् 
स्थूलादेव सुश्मोरप्तेः । पवं तन्त्वदिरप्यंश्समुदायरूपात् कापोसा- 

दिरूपस्थूलां शादेवात्पत्तिः । ते चावयवाः स्थुलादव तलाद् षिभज्य 

पश्चादीपोवस्ाप्राप्ययै संयुज्यम्त इति विभाग पव मुख्यो व्यापा 
रः । संयोगस्त्ववान्तरः । यत्र पुनमेभ्जुष्ादो रोहदन्तदारुनियोसा- 
दिभिः पयायेणावयवशो योजने, गृ्ठादी चेष्टकादिमित्तश्रापि तस्त 

दूवयवसमुद्ायीदषान्तराघयब्युत्पत्तिस्तत्समुदायाच्च महावयब्यु- 

त्पत्तिरिति पटन्याय एव । पवञ्च ग्मादावपि वीजरजःसमुवायस्यै- 
धोपादानता । स च स्थूलांशा पव । अत पकस्येकमेवोरपादनम । 
अम्यथा अनेकं कायं स्यात्। कारणगुणानामेव कायगुणजनकत्वेन 

कारणगतेकतवेः परस्येकमेकत्वारम्मे कःकामावात् । नच तेषामना- 
रम्मकत्वम् । दित्वबहत्वादीनां तत पवारम्मात् । अत पक्यैकमे- 

७९ 
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समवायाम्युपगमाच साभ्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 

परमाणुद्रथणुकयोः समवायोऽड़ीक्रियते । स॒ सम्बन्धिनोर- 
बृस्थानपपेक्षते । सम्बन्धस्योभयनिष्रलाव । स च नित्यः सदा 

सम्बन्धिस्वपपेक्तते । अतोऽपि न द्रथणुक उत्यते । किथ। 

छत तिषठ विय 

धोपादानमिति निश्चयः । तेनादिसशिगतमन्तिमञ्च कायं विभागात् । 
अन्यत्तु यथासम्भवं विभागात् संयोगाद्ेति शष्टादिबलादवगन्तव्य- 
म् । इदं यथा तथा सृष्टिमेष्वादे भ्युत्पादितमस्माभिः । अतोऽणु- 
इयसयोगजन्यदश्चणुकस्येवा्रामावबोधनान्न कोऽपि दोष इति 
दिक् ॥ १२॥ 

समवषायाभ्युपगमाख्च साग्यादनवसखतेः ॥ असमवायिनि- 
मिश्योदृषणमुखेन दूषयित्वा समवायदूषणमुखेन दृषयतील्याशयेना- 
ऽहः # परमाण्विल्यादि #। सूत्रे तु समवायाभ्युपगमाख्च तत् 

भावं इति पूर्वेण सम्बन्धः । परमाणुद्धचणुकषयाः कारणकाययोः स- 
मवायोऽङ्गीश्रियते काणादेः। समवायो नामायुतसिदडधानामाधाराधे- 
यभूतानामिह प्रत्ययहेतुः सम्बन्धः । यथा दह तन्तुषु पट, शह पटे 
शुद्धत्वम्, शह गवि गोत्वमिति । स च, कायेकारणयोगणगुणिनोः 
क्रियाक्रियावतोजोतिव्यक्तयोरविशेषनित्यद्रव्ययोश्च । भयुतसिद्धौ च 
तौ ययोद्धैयोरनदयदेकमपराधितमेवावतिष्ठते । स॒ च सर्वेषामेको 
नित्यो व्यापकश्चेति । पवमभ्युपगम्यमानो यः समवायः स संम्ब- 
न्धिनोः परमाणुद्यणुकयोरवस्थानमपेकष्य वक्तव्यः । सम्बन्धस्योभ- 
यखरूपनिरप्यत्वेनोभयनिष्ठत्वात् । स च नित्यत्वात् सवा सम्ब- 
न्धिसच्वमपेक्षते । सम्बन्धि च दचणुकं न सदातनभ् । असत्काय- 
वादाभ्युपगमेन पूर्वेकषाटे तदभावात् । अतल्तश्य नित्यत्वाय इशणुषं 
नोत्पद्यत इत्यङ्ीफायम् । तथा सन्यसत्कायेवादहानिरन्यथा च 
समघायनित्यत्वष्टानिरित्युभयतस्पाशा रज्जुः। अथ स नित्यत्वात् 
परमाणुष्वेव तिष्ठत् पश्चाद् इवणुकेन सम्बद्धत ह्युच्यते तर्हि 
तस्थ वदामी सत्तायां प्रमाणे षक्तथ्यम् । न तावल्लोका प्रत्यक्षम् । 
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समवायो नाद्खीकर्ठु शक्यः । सेयागेन तुल्यत्वाव । सम्बन्त्वातर 
तस्य । यथा सम्बन्धिनि सम्बन्धान्तरापक्षा एवं समतरायस्यापि । 
तथा सयनवस्थितिः ॥ २३ ॥ 

नियमेव च भावात् ॥ १४ ॥ 

परमाणुनामेवप्रत्यक्षन्वेन तद्धम्यास्य सुतरां तथात्वात् । नापि यो- 

गिनाम । कणादादिव्यतिरि क्तमुनिभिरनङ्खकारात् । कणादृप्रलयक्षस्य 

वाशकवलितत्वात् । नाप्यनुमानम् । तत्साधकस्य लिङ्कष्याभावात् । 

नापि शब्दः । सववेदादिषेत्तृणामपि मुनीनां तादशश्रुतिपुराणवाः 
क्यानुपलम्भात् । नाप्यनुमानम् । तत्सदशस्य सम्बन्धान्तरस्याभा- 

वात् । किञ्च । सदशान्वेषणे संयोगस्तथा वक्तभ्यः। तदापि सम- 

धायो नाङ्गीकतै शक्यः । तेन तस्यत्वात् । सम्यन्धत्वनापि तिष्ठत- 

सश्य यथा सम्बन्धिनि स्थित्यर्थं सम्बन्धान्तरस्य समवायश्यपेक्षा 

धवं समवायस्यापि स्यात् । सम्बन्धत्वेनालयन्तमिन्नत्वेन च तत्तोल्या- 
त् । ततस्तस्यापि तस्यापीव्यनवखितिश्च । अन्यान्यपि दृष्रणानि भ्री- 

हपमिश्राचुक्तानि मया प्र्यानरत्नाकरे व्यु्पादितानीति नात्रानूच- 
न्ते। अतः समवायाभ्युपगमादपि दश्रणुकाभाव इत्यथः । नलु दूषि- 

ते समवाये अयुतसिद्धयोः कः सम्बन्धाऽरीकतेग्य इति चेत्, ता- 
दार्म्यमेवेति वदामः । कथमिति चेदृ, त्थम् । प्रवयक्षात् यद् हव्यं 

यदृद्रध्यसमवेतं तत् तदात्मकमिति भ्याततेयेथा सुवणं सुटतमि- 

व्यादिमगवद्वाक्याश्च कारणकायद्रप्ययोस्तादात्म्यं निर्विषादम । 
गुणादिष्वपि धिचारे शब्दादीनामाकादादितन्माबात्वेन संस्यापरि- 

माणपृथक्स्वपरत्वापरत्वविभागानां सापेक्षटृलतिकतया स्वरूपानति- 

रेकेण संयोगगुररवदषत्वनेहानां स्पर्शोऽन्तमोवेन बुद्धादिप्रयत्मा- 

स्तानां मनोदृखितया वेगखितिख्यापकक्रियाणां सामथ्यंङपस्वेन जा- 

वेरपि व्यवहारसाधकतया स्वरूप एष निवेशेन तत्रापि वादारम्य- 
शैष स्फुटत्वात् । भावना संस्कारो विदोषाश्च भ्रमाणविरदादेवा- 
.बुरणीया इति न कोप्पि शङ्कालेश इति दिक् ॥ १३॥ 

नित्यमेष च भावात् ॥ तदभाव धतीदाप्यनुषज्जते । व्याकुष- 
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परमाणोः करणम्तिरस्य च नियमेव भावाव् सदा कार्य 
स्थाद् ॥ १४॥ 

रूपादिमत्वाचच विपयोयोऽददनात् ॥ १५ ॥ 
यद् रूपादिमत तदनियम् । परमाणोरपि शूपादेमन्वाद् 

न्ति। # परमाणोरिद्यादि #। सामग्रीसमवधाने हि कायौवश्यम्भा- 
धनियमो लोके इष्टः । प्रकृतेऽपि परमाणोः समवायिन रेभ्वरेच्छादषट- 
योर्निमि्तयोश्च सृष्टिप्ाक्षाले सस्वाज्जन्यस्य परमाणुद्यकमेणस्त- 
न्यस्य संयोगस्य चाभावो वक्तुमशक्य इति कारणान्तरस्य स्वस्य 
विधमानत्वाद् दश्यणुकं सदा स्यादताऽपि जन्यद्द्रणुकाभावात् ष- 
रम्राणुकारणवादो न सङ्गत इयथेः। 

अन्ये तु परमाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा ? । निवृसिस्वभावा 
धा ? उभयस्वभावा वा ? अनुभयस्वभावा घा ? आथेऽविरतं सग- 
प्तिः । दितीये तु सवेदा तदभावापत्तिः। तृतीये तु विरोघः। च~ 
तुथ पूर्वोक्तरीत्या निमित्तस्य नितयसक्निधानाक्नियप्रवृ्तिप्रसङ्कः । 
तदत्घ्रत्वे नित्यनिडृत्तिप्रसङ्क शत्याहुः। सोभ्यं स्वभावधिकदपो ैशे- 
पिक्ानभ्युपगतत्वादाचायर्पक्षितः ॥ १४॥ 

रूपादिमस्वाच्च विपययोऽद शनात् ॥ पव॑ स्योगञन्यद्ठशवणु- 
कदुषणेन कायेद्वारा परमाणुक्षारणवादे दूषिनेऽपि यावत् तेषां 
नित्यत्वं न दृष्येत तावदनन्यथासिङधनियतपूववरतित्वरूपस्य तदीय- 
स्य कारणलक्षणस्य परमाणुष्वमिमाने पुमः स वाद् उचिषठेदिति 
तदमावाय परमाणुनिल्यत्वदूषणेन दषयतीष्याशयेन तद् श्याक्षै- 
न्ति । # यदित्यादि # । सदकारणवक्षत्यमिति हि काणभुजं चतु- 
यौध्यायारम्मे रक्षणम् । तदत विपरीतव्यापिषशैनेन सश्रतिपक्लो- 
त्थापनाद् दृष्यते । परमाणवो नित्याः, सस्वे सल्यकारणवच्वादा- 
कांशािवदिति साधने, अनित्या रुपादिमत्वाद् धरादिषदिति 
प्रतिसाधनस्य सख्वादिति । पतेनेव स्थोल्यस्याषि सिद्धा परमाणु- 
तापि दूषितैव । तेषां मते सपादिक्रमेणेव शुणानासुपकरान्तत्ात् 
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विपर्ययः । अनियघ्रमपरमाणुलश्च । नच प्रमाणप्रेन तदतिरिक्त 
ध्याप्षिरिति वास्यम् । अदशनाव । कायीनुपपत्तिः श्रुयेष परि- 
हता ॥ १५॥ 

सूते रूपादीत्युक्तम् । तेन वायुपरमाणुष्यपि न व्याप्त्यभावः । नन्व- 
वयवावयविसम्बन्धत्तावदयुभूयते । स यदि निरवधि स्यान्मेरुसषै- 
पयोः परिमाणमेदो न स्यात् । अनन्तावयव।रन्धत्वाविरशषात्। नच 
परिमाणप्रचयविशेषाऽधीनो विशेषः स्यादिति शङ्यम । संस्या- 
विक्ेषाभावे परिमाणप्रचययोरप्यशकयवचनत्वात् । नचैवं विशे- 
वाभ्युपगमेऽप्यवयवप्रलयस्य शक्यवचनत्वात् सावधित्वं शङ्खम । 
अन्यस्यावयवस्य निरवरयवन्वभ्युपगमे तदवयघविनागस्यामावेन 
तज्ञनकस्यान्यस्य सजातीयस्य वकतुमशक्यतया अजन्यत्वे, अ. 
जन्यभावत्वेन चानश्वरत्वेन श्याप्त्या प्रटयस्येवासम्भवात् । अतो 
निरवयवमेव द्रव्यमवधिरिति मन्तम्यम् । पव प्रमाणवेनावगते स- 

ति तदतिरिक्त एव॒ नीरूपादिमत्वानिलयत्वयाव्याभिरिति न प्रति 

साधनदोष इत्याङङ्कायामाहुः # नेत्यादि # । स्यात् तदतिरिक्त 
व्यापि्दि प्रमाणं बलवत् स्यात् । तदेव तु नास्ति । कुतः १। अद्- 
हीनात् । न हि परमाणुदैश्यते, येन भववृकत स्याकारणवत्वस्य हेतोः 

पक्षधमेवावसीयेव । नच तस्य पश्चघमेतायां परमाणुषु, नित्यत्वादु- 
मितिः सम्भवति । व्या्िविशिण्पक्षधमताक्ानजन्यक्षानत्वादनुमि- 
तेः। ननु कवेद्रव्यत्धसावयवत्वयोः समव्याप्ट्या कचिन्भूलकारण- 
रूपस्यावधेरवद्यं परामर्पणीयत्वावुक्तरीत्याऽधिल्वेन परमाणुसिद्धौ 
तच्याजन्यतायाश्च सिद्धौ कायलिङ्गकानुमानमेव तत्र प्रमाणमित्य- 
दृशनेऽप्यदोष इतिचेत् तत्राहुः । # कायत्यादि #। यदि हि कायौ- 
नुपपत्तिः स्यादेवं कट्पनाप्यनुमन्येत । सा ते मास्ति । तस्मादा वत- 

स्पादात्मन आकाशाः सम्भूतः, षद सवे यदयभान्मा, तज्जलानित्या- 

दिशवलैव तत्परिहारात् । कायैवैजात्यादीनां बाधकानां न विलक्षण- 

त्वा्ययिकरणैः प्रागेव परिहाराच्च । थतः सत्रतिपक्षत्वाश्न तदनु- 

भ्रनिन परमाणोसतान्निव्यत्यस्य धा सिद्धरित्यसङ्गतः परमाणुकारण- 
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उभयथापि च दोषात् ॥ १६ ॥ 

घाद् त्यथः । फिञ्च । यदिदं नित्यस्य सामान्यलक्षणे सत्पदं तदप्यन- 
अक्षम । कारणावध्यातिरिक्तस्य प्रागमावस्य निरूपयितुमशक्यत्वेना- 

षयुपगमरकशरणतया तदृव्यादत्यथस्य तस्य व्यथत्वात् । किञ्च । 
समपि न सत्तायागित्वम् । सामान्यादित्रयस्यासच्वप्रसङ्ात । 
नच तेषां सत्तासामानाधिकरण्यमेव स्वमिति युक्तम । सत्तायां 
तवुभयामावेन तस्या असच्च पूर्वोक्तानां सर्वेषामेवासखप्रसङ्ात् । 
नच सदितिव्यवहारविष्रयत्वं स्वमिति न कोऽपि दोष हइत्यपि यु- 
क्तम् । धटाभावोऽस्तीत्यभिलापस्याभावेऽपि दशनेन प्रागभावञ्यावते- 

कस्य सत्पदस्यानथेक्यपरसङ्गात् । यत् पुननित्यत्वसाघकं सूब्ा- ` 
न्तरम्, अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेधभाव इति । अथेस्तु-विशेषस्य 
निलयस्य प्रतिषधस्तदा स्याद् यथ्नित्य इति प्रलययः शब्दप्रयोगश्च न 

स्यात् । नञ उत्तरपद्थनिषेधकत्वात् । अतः प्रतिषधसच्वात् क- 

स्यचिन्नियस्यासि सिद्धिरिति। तदपि निलयस्य कस्यापि साधनेने- 
व॒ चरिताथत्वाक्न परमाणुनियतां साधयितुमलम् । यदपि, अवि- 
चेति सूज्रान्तरं, तदथैस्तेवं ते्व्याख्यायते । परम्राणुरनित्यो, मूतै- 
त्वाद्, रूपादिमसाद्, प्वं “वटूकेन युगपद् योगात् परमाणोः षड- 

ह्ातेति' दिङ्नागोक्तरीदया षटूपाश्वेवर्वात् । किञ्च । परमाणोमेध्ये 
यदाक्षाशोऽस्ति तदा सच्छिदरत्वेनेव सावयवत्वाद्, अव्याप्यदृ्तिसं- 
योगाश्रयत्वाद् धघटादिवदिति । फिञ्च । यत् सत् तत् क्षणिकं यथा 
धन इति नानाुमानसाध्या परमाण्वनिलयत्वसाधिका अनुमिति- 
रविद्या भ्रमरूपा हेत्वामासजन्यत्वात् । एतेषामाभासत्वं च कचिद् 
व्याप्यत्वासिद्धा, काचित् खरूपासिद्धति समानतन्त्रऽन्वेष्टम्यमि- 

ति । तन्न | मुतेत्वस्य सत्वस्य च कथञ्चिद् व्याप्यत्वासिद्धत्वेऽ्पि 

वटूपाश्ववत्वादीनां कथञ्चित् सखरूपासिद्धत्वाभिमनेऽपि कपादिम 
स्वस्य संद्धतुताया उपपादेतत्वात् तनव षटूपाइ्वषर्धादीनाम 
पि दोषनिरासात् तज्जन्यानुमितेरषिद्यात्वामिमानस्येवाषिात्वा 

दिति ॥ १५॥ 
उमयथापि च दोषात् ॥ प्रकारान्तरेणापि परमाणुकारणवा- 
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परमाणूनां रूपादिमत्ेन तदभावे च दोषः । एकत्रानिय- 
तमन्यत्र कायेरूपस्य निमूंरत्वञ्च । हरिद्राचूर्ण सम्बन्धे शूपान्तरस्य 
जननाद् वरिरोधोऽपिचकाराथः ॥ १६ ॥ 

अपरिग्रहाचायन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 

सपैवैदिकानामपगिग्रहाच्चायम्तं सर्वथ। नापेक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 

समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 

वस्यासङ्कति श्युत्पादयतीत्यादायं स्फुरीकु्वेन्ति । # परमाषूनामि- 
त्यादि # । परमाणूनां हि न स्वरूपतो भेदः । सर्वषामेव हस्वपरिम- 
श्डलाकारत्बोपगमात् । नापि, भोतिकत्वे सति नित्यो गतिमान् पर- 
माणुरिति लश्रणात् तत्तद्धौतिकत्वाद् भेदः । भूतानां पाश्चाद्यत्वेन 
भौतिष्षरवस्य पूमराक्यवचनत्वात् । सामुद्रा हि तरङ्ग इति न्या- 
यात् । अतः परं गुणभेवाद् वक्तव्यः । तत्र करमेण चतुखिद्येकगु- 
णत्वविचारे आप्यतेजसपरमाण्वोगंन्धाप्तिः । प्रतिलोमक्रम च वा- 
यवीयाद्िषु चतुखिद्रकगुणत्वापत्तिरित्युपदे शक्रममनादइल्य य- 
थायोग्यं गुणा आदतेष्याः। तथापि पूवंक्तव्यापेरनपायादनित्यत्व- 
मनिषाय॑म् । यदि च त्रसरेणुमारभ्यैव भूतानां रुपादिमस्वद् शनात् 
तेषां रूपादिराहित्यमुच्यते, तदा, कारणगुणाः कायगुणानारभन्त 
इति नियमात कायैरूपादेर्निमूलत्वमित्युमयथापि दुष्टः परमाणुकार- 
णवाद् इत्यथः । चकारोऽनुक्तसमुच्चय।थ इत्याहुः । # दरिद्रेल्या- 
दि #। # विरोध इति # । रूपादीनां सजावीयारम्भकत्वानियमवि- 
रोधः । तथाचाव्यन्तासङ्कतमिदं दशेनमिलयथः॥ १६॥ 

अपरिप्रहाच्चात्यन्तमनपेश्चा ॥ व्यःकुवन्ति । # सर्वेद्यादि # 

तथाचायायैस्य न तन्मतदूषणाथमभिनिवेशः, किन्तु वेदिका मा 
घ्रश्यन्तामिदयतदथमेत नु क्तमित्यथेः । एवं सप्तभिः सुषर्धैशेषिकप्र- 
तिपश्नः परमाणुकारणवादो निराकृतः ॥ १७॥ ३॥ 

. अतः परमूनविशतिभिः सृत्रैबष्टसमरयो निराक्रियते ॥ 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ ननु तदग्रे कया सङ्ग- 

[ ओ 
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अतः परं बाह्नमतनिराकरणम् । 
ते समुदायद्रयं जीवभोगा्थं सहन्त इति मन्यन्ते । प्रपा- 

णुप्रमूहः प्रथेन्यादिभूतमपुदाय एकः । सूपादिस्कन्धपमुदाय- 

श्रापरः } एपप्िहञानेद नासंन्नाधस्कारसन्रकाः पचखकन्धाः । त- 

स्यैतन्मतनिराकरणमित्याकाद्धायामाहुः । # अतः परमित्यादि # । 
धेरोपिको ह्यद षेनाशिकः । परमाण्वाकारादि द्रव्याणामन्येवाञ्च प- 

हाथानां नित्यत्वाङ्ीकारेऽपि कायद्र्याणां केषािद् गुणानां च 

निरस्वयविनाराङकारात् । निरन्वयध्वसो नाम तप्तायःपतिता- 

ग्बिन्दरोरिव निःपनाश्चः । सथैवेनाशिकास्तु बाह्याः सवोनियत्व- 

वादिनः । तन्मते स्स्थेव निरन्वयध्वस।त् । तत्र निराक्रतेऽद्ेवेना- 

शिकेऽतियौक्तिकसमवेनाशकनिराकरणाकाट्ाप्वहयं शुभृधूणामुदे- 

तीत्यवसरसङ्ूत्या तक्निराकरणामलयथैः। सूत्र वयाकते पचै तन्मन- 

मयुवदन्ति। # त इत्यादि # । ते सौगताशचतुर्विधाः । वेमापिकः, 
सौभ्रान्तिको, वि्षानवादी, माध्यमिकश्चेति वुद्धशिष्याः। तत्राय 

सघोथौन् परतयक्षानुमानसिद्धान् सतः क्षणिकान् वदति । द्वितीयस्तु 
ाष्यान् सवौन् अथौन् क्षणिकान् सतो विज्ञानानुमेयानाह । तृतीय- 

स्तु अथजन्यं विज्ञानमेव परमार्थम् । अथोस्त्वसन्तः स्वा्रकल्पा 
इत्याह । इतरस्तु सवेश्न्यत्वमेवाह । मतचतुष्टयेऽपि, भोक्ता वा प्र 
कारिता घा कथ्चिश्चतनः सिरः संहन्ता नाभथुपेयते। यद्चपि प्रथान- 
अतुण्टयप्रणेता बुद्ध पकस्तथापि रिष्यमतिभेदाच्चतुद्धो प्रणयन- 
भ् । तत्र ये हीनमतयत्े सवीत्तित्ववादिनस्ते तदाशयमनुरुद्खय शल्य- 
तायामवतायन्ते । य मध्यमास्ते तु विक्ञानमात्रास्तित्वमनुरुष्य शल्य 
तायामवतायन्ते । ये पुनः प्ररृषटमतयलेभ्यस्तु साक्षादेव धून्यतात- 
स्वमुपदिश्यने । तदुक्तं बोधिचित्तविषरणे । 'देशना लोकनाथानां 
सरवादायवश्यानुगाः । मिच्यन्ते बहुधा लोके उपायैवंहुमिः पुनः। 
गम्भीरो ल्तानमेदेन कचिरुचोभयलक्षणा । भिन्नापि देशनाऽभिन्ना 
चून्यताद्गयलक्चषणेति' षाचस्पतिमिभा उखः । तत्र ये बाह्याशरोल्ति- 

त्ववादिनस्ते सप्ुदायद्वय जीवभोगा्ं संहन्यते सङ्कातमावं प्रप्र 
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हभयसम्बन्धे जीवस्य संसारः । तदपगमे मोष इति । तत्र उभय- 
हैतुकेऽपि समुदाये जीवस्य तदपापनिः । 

विदद ववर वि 

तीति मन्यन्ते। कि तते संमुवायद्वयमित्याकीङ्कायां परमाणुसमूहः 
पृथिष्यादिभूतसमुदाय एकः । तत्र रूपरसगन्धस्पशंश्चतर्विधाः 
पार्थिवाः परमाणवः कठिनस्वभावाः पथिवीरूपेण संहन्यन्ते । रूप- 
रसस्पशौ आप्याः परमाणवः स्नेहस्थमाधाः सलिटार्मना । तथां 
रूपस्परपरमाणवं उर्णस्वभावान्तिजोसुपेणं । तथा स्पदीपरमोणवः 
्ररणसखयभाधा वायुरूपेण । एषमेते चतुर्विधाः परमाणवः क्षणिका 
भूतरूपेण संहत्य पुमर्भौतिकसंङातहेतुस्वं प्रतिपद्म्ते । पएतदतिरि- 
क्तन्तु काराकारात्मादि स्वैमवस्तु । 

केचि रुपादिश्तुष्यस ङतः पर्थिवी । भितयसषङ्कात भा- 
पः । उभयसङ्कातस्तेजः । शब्दस्पशेसङ्कातो वायुः। न तु तदतिरिक्त 
द्रष्यमस्तीद्याहुः 

क्षणिकत्वे त॒ बुखवचनाते । क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: संणि- 
ह्यन्त ति । उत्पत्तिमन्त इत्यथः । पवमयं भूतसमुदायो बाह्य 
एकः । दविवीयथिसभत्तिकरप आभ्यन्तरः समुदायः । स च रुष- 
विक्षानवेदनासंक्षासंस्कारास्यस्कन्धपओथचकसमुदायात्मकः । तत्र रू- 
प्यन्त एभिरिति वा, रूप्यन्त इति घा व्युत्पत्या सविषयाणीन्धिया- 
णि रूपस्कन्धः। केचित्तु शारीरं तमाहः । तदा आभ्यन्तरपदस्याध्या- ˆ 
त्ममिलय्थः। अहमित्याकारं रूपादिषिषयमिन्दियादिजन्यं शानं घि- 

क्ानसफन्धः । स पव क्षणिकविह्ञानसन्तानः, कतो भोक्तादमित्यमि- 
भानादास्मित्युच्यते, न त्वेतदतिरिक्तिः कथिक्षितय आत्मास्तीति । के- 
चिशु यस्मिन् कमौनुमववासनाः शेरते तद् भशयापरनामकमा- 
लययिह्ञानमेवात्मेत्याइः । प्रियाप्रियानुभवविषयसंस्पशं सुखवुःख- 

तद्कहितविशेषावस्था था चितस्य जायत सा वदनास्कन्धः। कचित्तु 
यथा स्वस्तिमती गीरिति स्वस्तिमत्तया गीरुपलक्ष्यते, ध्वजेन गृहं 
दण्डेन पुरुष इव्युपलक्षणप्रत्ययो वेदनास्कन्ध इति दथास्यायते। 
सिकरपः धरतययः संज्ञासंसगयोग्यः प्रतिमाषो यथा डित्यः ङ्ण्ड- 

८9 
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तणिकतात।सर्वतेभिकसे जीधमात्रप्णिकंसे वी वेदैभतिः॥१८॥ 

ली गौरो ब्राह्मणौ गच्छतीत्यादि, स सशास्कन्धः। रगदयः ईशा, 
मदमानभाव्सयादय उपक्टेरा, धमौधर्मौ चेति संस्फारस्कन्धः। 
स्कन्धराग्दः संमुहवाची । अयं स्कन्धपश्चकरङप आध्यात्मिकत्वा- 
बाभ्यन्तरः समुदायः । णवं पुञ्जदयस्वीकारेण सककलोकयाश्रानि- 
धारे सति नास्त्थवयवी, षाध्यात्मा नित्यः । किन्तु पञ्चात्मके सभु. 
इये धाशाभ्यन्तरमेदेनाऽनातमात्मविमागोऽषयवित्वैकत्यादिश्रमश्च 
भवति। अथं च समुदायो नेग्वरहेतुकः। तदनङ्कीकारात् । किन्तु 
परथव्यादिकं स्कन्धपञअचकशचेत्युमयहेतुक इति । तदुभयसम्बर्धे नि~ 
घोतष्यदीपवत् पूर्वोक्तक्षणिकविकशषानसनम्तानात्मकस्य जीषस्य हपवेद्- 
नासल्तासस्कारस्कन्धात्यकः संस्कार भसंस्कारक्षयात् क्षणपरम्प- 
श्याऽबतिषते । श्चीणे तु संस्फारस्कन्धे तेलादिक्षये प्रदरीपवदेव नि- 
वाणमृच्छति । सेयमभावध्रा्िरेव मोक्ष इति । तदिदं दुष्यते । तैव 
भुभयहेतुकेऽपि समुदायेऽ्ीफ्रियमाणे जीवस्य तवप्रासिस्ताश्क्संसा- 
शस्यासिद्धिः। कुत त्याकाद्ायां पुञ्जात् पुञ्जोर्पत्तिसूधितं हेतुमा 
हः । # क्षणिकत्वदिति # । बुद्धवचसा क्षणिकरवाक्षयुपगमात् । 
उक्तं विभजन्ते । # सर्वेत्यादि #। सवक्षणिकत्वे तेषां निभ्योपारत- 
धा नेभ्वरतया च समुदायघरनायुपपस्या कथञ्चित् खभावादिना 
समुक्राभधदनाङ्ीकरि वा तत्तदिधशरीराणां पयायेण घटनायाः प- 
रिमाणमेददश्चावुपपत्या रूपस्कन्धसम्बन्धस्यासम्मवात् तन्मूरक- 
श्य बदनादिस्कन्धात्मकस्य संसारस्याप्रात्तिः। विज्ञानस्कन्धात्मक- 
जीषमराभ्रक्षणिकत्वे तु तस्य नषटस्वदेव संसाराद्ग्रापिः। तथाच 
कारणमृतस्य पुञ्जस्थ क्षणिकत्वन कार्योत्पत्तेरशाक््यव्यनत्वाद सङ्ग 
तं पुञ्जस्य फारणत्वमित्यथः। 

रामाश्ुजाचायोस्तु-परमाणुहेतुके भूतसमुदाये., भूतदेतके 
हारीरेन्द्रियिषयसमुदाये चाभ्युपगम्यमनेऽपि जगदात्मकसमुदा- 
पानुपपत्तिः । परमाणूनां भूताना क्षणिकत्थाभ्युपगमादिति व्याः 

स्येतदेब स्युत्पादयामाघुः । 
भास्कराखायास्तु--वरमाण्यादीनामणेतनस्वात् शणिकत्वा- 
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इतरेतरथरलयतत्वादितिचेननोतत्िमात्रनिमि- 

तत्वात् ॥ १९ ॥ 

पषणिकतेऽपि पूवपूर्वस्योत्तरोत्तरमसयपिषयत्वात कारण- 
ललाव सन्ततेरेव जीवत्ालडत्वा्च न काप्यनुपपत्तिरितिवेश्च । 

इत्पत्तिमात्रनिमित्तत्ात । अनुन्धानाभ्युपगमे स्थिरत्वापत्तिः । 

सम्बन्धवियोगार्थं को वा यतेत । स्थैर्याभावाव समुदायानुपप- 
चिश्च ॥९९॥ 

ज्ित्यस्य भोषतुः प्रशासितर्वेभ्वरस्य संहन्तुरनश्युपगसाक्ष न स्थू- 
ला परथिवी सम्भवेत् । प्रमाणव्ातीन्किमाः । न तेः स्शूलन्यबरहा- 

रः । येन च स्थूलन्यवहारः स्र तु नास्तीत छष्यते रोकय्गत्मा 

हुः । एवमेव श्ाङ्रा मग्निं । पतरेव किथिदेकक्षण्येनान्य- 
ऽप्याहुः ॥ १८॥ 

तरेतरप्रलययत्वादितिचेशोत्यतिमाग्रनिमित्तत्बात् ॥ 

एवं क्षणिकत्ववृषणे समाक सुतरांशोनास्ां शान्तरेण पि 

इरतीस्प्राहः # पूरवेदयादि # अप्रातिरति पूवसूताव जरानुव्तत रति 

बोध्यम् । प्रत्यखः कारणसमवायः। इतरेतरं प्रयया इतरेतरफ्खयाः 

केषां भावस्तस्वं स्मा । स्यष्लोपे पञ्चमी । ततपाप्यं बा । अध~ 

अथः । अविधाविश्यो जन्मादयो जन्मादिभ्यश्चाविधादय इति चैक्र- 

बस्वरिलो स्क्षणिकत्वे पपि न कारणम्यकति परनि कायेष्यद्ेः प्र 

, शवयता, किस्तु पूवेपूकेध्ययस्य उन्तरो तरः प्रतयो शिषः कियागो- 

अर रृस्युलरोसरपरत्ययविषयत्वं प्राप्य पूथपूयेस्य श्रस्ययश्य कारण 
उन्तरोशर्षणिकरविक्षानसम्ततेरेष ओखत्त्ात कादशाथस- 

सम्बन्धिन तादे वेदनाविर्कम्धारमके संसारे साददास्का्कर- 

श्वे नानाविधदशरीरपरिमाणादिभेदसिदधेः संस्कारविराम्रादेवामाः 
शहयमोश्चपिद्धिदे सख्त इति न कापि पुकृष्धारणपायामङुपफनचि- 
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उत्तरोत्पादे च पूरवैनिरोधात् ॥ २० ॥ 
उत्तरोतत्तिरपि न सम्भवति । उत्यन्नस्य खलूत्पादकलम् । 

अते उत्तरोत्यत्ति्मय पूरैस्य नष्टत्वादुत्यततिक्षण एव स्थितिपमल- 
यका्यकरणसबोड़ीकारे विरोधादेकमपि न स्यात् ॥ २० ॥ 

रितिखेत् । न । कुतः ?। उत्पसिमात्रनिमिस्तत्वात् । ये हि प्रत्यया- 
श्त उत्पस्तिमातरं प्रति निमिख्भूताः सदी सन्ततिमुत्पा् नद्यन्ति। 
तथा सति विक्नानसन्ततिरूपस्य जीवस्य पूवेकारीनप्रियाप्रियसंस्प- 
शौननुसन्धानात् कथं वेदनादिस्कन्धात्मकसंसारसिदिः । अनुस- 
न्धानाभ्युपगमे च सन्तानिनः स्थिरत्वापलिः । सन्ततिरूपस्य जी- 
बस्य क्षणिकत्वेन स्ेयोभाषादरूपाविस्कन्धसम्बन्धधियोगार्थं को वा 
यतेत । परमाणूनां बाह्ानामाभ्यन्तराणां च यः समूहस्तस्यापि श्ये- 
याभावात् स्कन्धसमुदायाजुपप्तिश्च । अतः क्षणिकानामथोनामु- 
त्पत्तिमातरनिमिक्तत्थात् सन्तत्यङीकारेऽपि संसारापषगाव्यवस्थाना- 
सङ्गतं पुञ्जस्य कारणरवमिल्यथेः ॥ १९ ॥ 

उ्वरोत्यदे च पू्निरोधात् ॥ ननु यथा दीपज्वा- 

खा उत्प्मनिव सेहन्यतेविषयीमवति चतथा पदाथान्तरमपि 
संहन्यते विष्यमिषिष्यतिचोति शङ्कायासुत्प्तिमपि दूषयति । 
# उ्तरेत्यादि # । अत्रापि तदनुदृिः । सुभस्यायै भ्यु- 

त्या्यन्ति । # उत्तरेत्याि # उत्पद्यमानस्य संहन्यमामत्व 
उ्तरोत्पत्तिः। कथमिति बिधायम । सा तु न सम्भवति । # सदु्ेतो 
यतो हेतोखोके उत्पन्नस्य जननोखरं स्थितस्योत्पादकत्यम । स्थिति- 
क्षणस्तु न त्वन्मते । नाराक्षणे तृत्पादकत्य, न क्वापि इष्टम् । नाराश 
त्वन्मते अजन्माऽम्यं प्रसस्येव । अत उत्तरोत्पतिसमये पवेस्य नष्ट 

खादु्तरानुर्पस्या, उत्पाशिक्षण एव खस्थितिखकारणपररुयखकार्य- 
करणादिसवोङ्ीकारे परस्परधिरोधात् काथैकारणमावविरोधाख्च 
बकमपि न स्यादिष्येषमप्यनुपपस्या च सशुदायस्य संसारदेशावा- 

पिरिष्यसङ्गतं पुञ्जस्य कारणतमित्यथेः । शद्ुराचा्यास्तु । यचपि 
भोका व्रहासिता षा कथिंष्येतनः. स्थिरः संहुम्ता कणिकवादिमते 
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नालि, तथाप्यविचासेस्काराविहाननामरूपषडायतनस्परोवेदनावू- 
स्णोपादानमवजातिज्ञरामरणशोकपरिदेवनादवुःखवुमंनस्त्वानामितरे- 

तरकारणत्वेन चकफ़वत् परिग्रत्तेरुपपदथते लाकयात्रा । तस्यां चोप- 

पद्यमानायां न फिञश्चिदपरमपेकष्यते । पते चाविद्यादयो भामस्यामेवं 

विषृताः । तथाहि । बुद्धेन सद्ेपतः, प्रतीत्यसमुत्पाद लक्षणमुक्तम् । 

इं प्रत्ययफलमिति । इदं परिदद्यमाने प्रत्ययस्य वक्ष्यमाणलक्षणहे- 

तुसमवायस्य फलं कायमित्यथैः । उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पाद्ाद्ा 

खितेषेषां धमौोणां धर्मता, ध्मख्ितिता धमेनियामकलता । प्रतीत्य- 
सभरुत्पादाजुलोमतेति । अथ पुनरयं भ्रतीव्यसमुत्पादा दाभ्या भव- 

ति. हेदूपनिबन्धतः, प्रत्ययोपनिबन्धतश्च । स पुनरिधा । बाह्य ग- 
भ्यन्तरश्च । तत्र बाह्यस्य, प्रतीत्यसमुत्पादस्यायं हेतूपनिषन्धः । य- 
दिदं वीजादङ्कुरोऽङ्कुरात् पत्रं पत्रात् काण्डं काण्डान्नालो नाला- 

¶ गमो गमोच्छरकं श्चकात् पुष्य पुष्पात् फलमिति। असति बीजेऽह- 
कुरो न भवाति । पवमग्रेऽपि फलपयन्तं द्रष्टव्यम् । सति तु बीजेङ्- 
कुरो भवति । पवमग्रेऽपि फलपयन्तम् । तत्र बीजस्य नेवं॑श्ानं भव- 
ति यदहमङ्कुरं निवेक्तेयामीति । तथा अङ्कुरस्याप्येवं शानं न भ- 

अति यदहं बीजेन निवर्तित इति । पवं सवेत्र । तस्माद सत्यपि चेत- 

न्ये असत्यपि चान्यस्मिन्नधिष्ठातरि बीजादीनां कायेकारणमावनिय- 

मो दयते द्युक्तहेतूपमिषन्धः । अथ प्रत्ययोपनिबन्धः । प्रतीत्य- 

समुत्पादस्योख्यते। तत्र प्रत्ययो नार हेतूनां समवायः । हेत हेतुं थ- 

व्ययन्ते हेत्थन्तराणीति तेषामयनानां भाषः प्रत्ययः समवाय ईति 

याषत् । ते च हेतवः पृथिग्यादयः षड्ूघातवः। ष्रण्णां धातूनां सम- ‹ 

वायात् वीजहेतुरङ्कुरो जायते । तत्र पृथिवीधातुर्वी जस्य संप्रदृश्य 

करोति येनाङ्कुरः कटिनो मवति । अण्धातुर्धोजं स्नेहयति । तेजो- 

धालुोजं परिपाच्यति। वायुधातुर्शोजममिनि्ेरति यतोऽङ्करो वी- 
जाननिगच्छति । आकाशाधादर्थीजस्वानावरणषृत्यं करोति । ऋऋतुधा- 

लुरपि बीजस्य परिणामतां करोति । तदेतेषामविकरानां धातूनां स- 

मवयि बीजे रोहत्यङ्कुरो जायते, नान्यथा । तत्र पृथिवीधातोर्नेषं- 
हलां मषत्यहं बीजस्य संग्रहकृत्यं करोमीति । एवं धात्वन्तरस्यापि । 

तथाङ्कुरस्यापि तेवं हानं भवस्यहमेभिः परतययर्निवे्ित इति । य~ 

भाय बाह्मपरतीत्यसमुत्पादो दवाभ्यां कारणाभ्यां भवति तथेवाध्या- 
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सिकोऽपि प्रतीत्य समुत्पादो हेत्पनिबन्धग्रस्छयो पनिष्धाभयां भष- 
ति । तव्रास्याध्यासमिकस्य त्वयं हेतृपनिबन्धः। यदिदिमधिघाश्रत्ययाः 
संस्कारादयो याषज्जातिप्रलययं जरामरणादिति । अविद्याचेचाभ- 
धिष्यद्, नेवं संस्कारा जजनिष्यन्त । तश्राविद्ाया नेवं शानं भवल्ं 
संस्क्ारातमिनिवैत्तय(मीति । संस्काराणामपि मैवे हानं मवति वय 
मविद्यया निवर्तिता इति । एवमग्रेऽपि । एवश्च सत्छविधयादिष्व- 
चेतनेषु चेतनान्तरानधिष्ठितेष्वपि संस्कारावीनामुस्पक्ियेथा बीजा, 
दिषु सत्स्वङ्ङरादीनाम । इदं प्रतीत्य प्राप्येदं समुत्पद्यत शस्येताव 
न्मा्स्य इषटत्वाच्चेतनाधिष्ठानस्यानुपरब्धेः । इति हेतुपनिबम्धः । 

अथ प्रत्ययोपबिषम्धः । पृथिव्यपेजोषाय्वाकाराविक्षनधा- 
सूनां समघायाद्भबति । तत्र कायस्य पृथिवीधातुः काटिस्यं निवेते- 
यति । अण्धातुः काये स्ने्टयति । तेजोधातुः कायस्वारितपीते परि- 
पाचयति । घायुधातुः कषायस्य दइवासादि करोति । भाकाराधातुः 
कायस्यान्तः सुषिरं करोति । यस्तु नामरूपाङ्कुरममिनिवेत्तेयति पश्च 
विज्ञानकाय सेयुक्तं साखरषे च अ्रनोविकषानं सोऽयमुच्यते धिक्लानधा- 
तुरिष्ठये प्र्ययोपनिषन्धः । यदा बाह्माध्यास्मिकाः पृथिन्यादि- 
धातघो मवन्तयविकलास्तदा स्वैषां समवायात् कायच्योत्पततिभेवति। 
सोऽये प्रतीव्यसमुर्पाद आध्यात्मिकः । अश्रापि पूवैवदेव धातुनां 
नेवं कामं मवति यत् कायस्येतद् षय निधेसेयाम इतिं । नापि क्षा, 
यश्य हानम् अहमेमिः प्रलययेरभिव्तित तिं । भथ ख पृथिव्याकि 
धतुभ्यः स्बयमखेतनेभ्यश्चतनान्तरानधिष्टितेभ्योऽष्यङरष्येव काय- 

स्वोध्वक्षिः । सोऽयं प्रतीत्यसमरुत्पदो श्त्वान्नाऽ्यथधितव्यः । 
सचरतेष्मेब्र षट्सु धातुष्वेकसंक्षा पिण्डसक्षा नित्यसष्ना सजसंश 
सर्वता पुद्रलसंक्ा मलुजसंहा ब्रातदुहितुसंहा अरदुगरन मकार 
सैह्ा । सेयमविद्ा अस्व संसारामथंमारश्य पुरकारणम् । सत्या 
मविद्याथां सप्यां विषयेषु प्रवकेन्ते ये रागङ्धेषमोहास्ते संस्काराः । 

म् । विक्षानाख्चत्वारो वे हपिण उथान 
स्कश्वाश्श्नाम । तान्युपादाय रूषममिनिवन्तेते। तदै कष्यममिसद्धि- 
प्य ब्राम्ररुपमुख्पते शरीरं, शरीरस्येव कललबुद्चुदाद्वखाः । नान, 
रूपसंधितानीन्हिधाणि षडायतनम । नामह्पेन्द्रिथाणां सन्निपातः 
स्पदौः । स्परादेदना सुख्रादिका । षेदबाधां सत्यां कशग्यमि मस्तु 
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पुभमेयेत्यष्याधदानं ष्णा । तंतं उपादानं वाक्षययेष्टं भवति । 
ततो भवो, धमाधर्मौ । भवलयस्माज्जन्मेति ध्युरपसेः । रकेतंफः 
क्कन्धंप्रावु भावो जातिः । जभ्पहेतुका उतरे जरामरणादथः 1 
तेषु जरा नामजातानां स्कन्धानां परिपाकः । स्कन्धानां नाशी भ- 
रणम् । त्रियमाणस्य महस्य सामिलाषस्य पुत्रकटत्रादाबन्तरदौहः 
शोकः। तदयं, हा मातहापुजत्यादिप्रलपनं परिदेवना । पञचधिकशाम- 
कोायसयुक मसाष्वनुमवनं वुःखं मानसं च ठुखै दुरमेनस्स्थमिति। 
पवज्जातीयकाश्चौपायास्ते उपङ्कंशा गृष्यन्ते । तेऽमी परस्परहेतुका- 
अ(विदादयोभ्वि्यादेतुकाश्च जन्मादयो धरीयन््वदनिकौ बाष्य- 
मानाः सन्तीति भामत्युक्तं विषरणम । तथाचायं सूत्रः । पते- 
पामविद्दानाम् इतरतरपरत्ययत्वात परस्परहेतुसगमरषाखरूपत्वा- 
देतेरषियादिभिराकषिप्ः सक्कात इति सङ्काताप्रापिरूपदृषणस्य ने 
संसम दइतिचेत् । न । कुतः । उत्पसिमाध्रनिमिनत्वात्। यत् खलु हे- 
तुपनिषदधं काय तक््म्यानपेभ्रं हेतुमाश्राधीनोत्पादत्वात् तदुत्पलं 
नाम । यः पुनः पश्चस्कन्धसमुदायः स तु पर्ययोपनिबदो नहेतुमाः 
श्राधीनोस्पक्तिरपि तु नानाहतुसमवधानजन्मा । नथ चतनमम्तरणा. 
न्यः कारणानां सन्निधापयिता्स्तीति पूवसुत्र एवाक्तम । बीसा 
ङुरारपत्तरपि प्रत्ययोपनिबद्धाया वपिव।दाध्यासितत्येन पक्षकक्षिनि- 
श्विप्रत्वात् । पक्षेण च व्यभिचाेद्धावनायामतिप्रसङ्केन सबोयुमा“ 
नोच्छेरप्रसङगत् । विवादाध्यासितत्वं तु कुसूलस्वीजाद ङुरापुन्प* 
तरेयम् । वस्तुतस्तु त्रापि येतनप्रयुक्तिमूग्येव । मेधाभाष वाग्व- 
भावे च कबलन्तुधातोरपयोजकत्वात् । नदीमाठृकस्थले तु रपुरेष 
चेतनप्रयुक्ति रित्यादि दव्यम् । अतः स्थिरस्य चेतनस्य संन्तुर- 
भुपगमे सवथा सङ्घाताप्रािः। किञ्चाधिध्यादिभिरथोशक्षिप्तः सक्त 
इति यदुच्यते. तत्र कोऽथः ?। फ सद्कातमम्तरेणात्मानमकममाना 
विद्यादयः सद्धातमपेश्षम्त इति वा ? भविद्यादय एव मद्धानस्य 
निमितमिति घा ! भनादौ संसारे सङ्धात पव सन्तत्यामुषसंत इतिं 
बा!। तत्र भायः । पवं सद्कातपिक्षकत्वेऽपि संधातनिमिलाकाडवा- 
युपशमेन नत्र निमिन्तान्तरस्यान्वेषणे सक्निधारयितुधकतुमशाश्थत्येन 
सङ्काताजुषपत्तितादषस्थ्यात् । न द्वितीयः। तमेवाभि्यात्मानं लभ. 
मालानां तन्निमित्त भग्योभ्याभ्यापकः । तीय तु सङ्कातः सङ्काता- 

य 
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स्तरं किं खसहशमेव नियमेनोत्पादयत्युतानियमेन सदशं विसंदशं 
वेति विचायेम् । तत्र भादः । मलुष्यपुद्रलस्य दैवतियम्योनिनार- 
कप्राप्यमावापन्तेः। न द्वितीयः । मजुष्यपुद्रलस्य कदाचित् क्षणेन 
हस्तिमनुभ्यदेवमकंटादिमावापक्तेः । तस्मादुभयमप्यभ्युपगमविर- 
दम् । किञ्च । यद्धागाथेः सङ्कातः स तु क्षणिकवादिमते सिरो ना- 
स्ति। तथा सति भोगो भोगाथं पव मोक्षो भोक्षाथे प्वेति नाम्येन 
मोगार्थिना सुमुश्वुणा धा भवितव्यम् । अथान्येन चेत् प्राथ्यैताभयं 
तवा तेन भोगमोक्षकालावस्वायिना भवितव्यमिति क्षणिकत्वा्युप- 
गमविरोध इत्यविध्ादौनामितरतरोत्पत्तिनिभिचत्वेऽपि न सङ्कात- 
सिद्धिरिति। 

भास्कराचाया रामानुजाचायांश्चास्य सूत्रस्य पाठान्तरमाहुः। 
इतरेतरप्रत्ययत्वा वु पपन्नमितिचेश्न सङ्धातभावाऽनिमिशत्वादिति । 
अर्थं तुक्तरीत्थेषाविच्ादीन् प्रत्ययत्वनोक्त्वा तेषां चक्रथत् परिब्- 
त्या सद्कातमावादिकमुपपन्नमितिचेन्नितदुपपते । एषां पृथिष्या- 
हीनां सङ्ातमाघं व्रत्यनिमि सत्वात् । न खलुक्षणकंषु श्िरत्यादिबु- 
दिरूपाया भविद्यायास्तदुत्पन्नानां रागादीनां वा क्षणिकाथौन्तरभू- 
तपृथिव्यादिभूतभौतिकसङ्कातहेतुतोपपद्यते । न हि शुक्तिकारजल- 
शुद्धिः शुक्तया्यथेसंहतिहतुरिति कचिद् ह्यते । फिञ्च । यस्य क्ष- 
णिके खिरवु्िः स तदेव नष्ट पति कस्य रागादयः कस्य घा संस्का- 
राद्यः कटपयितु शक्यन्ते । प्रमाणामाधादित्येवमाहुः। 

उ्तरोः्पादसूतरस्य तु भामत्यामिदमवतारणमुक्तम । हतुपनि- 
बन्धने प्रतीद्यसमुत्पादमुपगस्य प्रतययोपनिबम्धनः प्रतीत्यसमुत्पा- 
दुः पूयैसुतरे दूषितः । सम्प्रति तु हेतूपनिवन्धनमपि ते दूषयतीति । 
व्याख्याने तु क्षणम इवादिनाऽयमभ्युपगमः-उसरक्षण उत्पधमाने 
पूवैः क्षणो निरुध्यत इति । अत्र क्षणशब्देन तत्त्क्षणोत्पननं घस्तृख्य- 
ते। वथा सति पूर्घोस्प्याहेतुफलमाषो विरुध्यते । निरुध्यमानस्य 
निरुडष्व वा पृवैक्षणस्यो रक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः। अकारणं विनादा- 
मभ्युपगच्छतां वैनाशिकानां मते विनारकारणसामग्रीसान्निध्यरूप- 
श्य निरुष्यमानत्वस्यानङ्खोकारेणाभावग्रस्तत्व्पदयेव निरुष्यमान- 
त्वस्य सिद्धेः । अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूवैक्षण उ्तरक्षणस्य 
हेतुरित्युच्यते । तद सङ्गतम् । तस्य पुनव्योपारकल्पनायां क्षणान्तैर- 
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` सम्बन्धेन कथिकत्वव्रतिज्ञामङ्गत्रसङ्लत् । अथामाव एव म्यापारः। 
तदसत् 1 हतुसवभावानुपरकस्व फरोत्पादकत्वासम्भवति । ख- 
भावोपरागाभ्युपगमे च हेतुस्षमवश्य फरकाावखायित्वप्रापेः 
क्षण मङ्गस्यामप्रस ङ्गा । स्वभावोपरागं विव हेतुफलमावाऽभ्युगमे 
च सर्वतः सयत्र सर्वशा सर्योत्पचिप्रसङ्कत्। किथोत्पादनिरोधौ भि 

- धस्तुनः स्वरूपमुतावश्यान्तरं वस्त्वन्तरमेव वा । माघे वस्तुशब्द उ~ 
र्पादनियोधशबौ च परयधाः स्युः । तथा सति व्यवहारबाधप्रसङ्क। 
अ द्वितीयः। तथा सति वस्तुन आदचन्तमध्यक्षणव्रयसंम्बर्धप्राप्टया 
कणिकत्वतयागप्रसङ्गत् । न वतीयः । तथा सल्यग्वमदिषवत् परस्प- 
रसेसराहित्याद् षस्सुनः शाद्वतिकत्वप्रसङ्त् । यदि च वस्तुनो 
द सनादने उत्पादनिरोधौ तदापि द्रषटधमेत्वात् ती न वस्तुष- 
भाषिति वस्तुनः शाभ्वतिकत्वप्रस ङ्क इत्यसङ्गतं सौगतं इदैनमि- 
ह्याहुः । 

भास्कराचायांस्तु-मजुरपक्नस्व शशविषाणतुल्यत्धावुत्प्- 
विनष्टस्य चाभविभ्रसतत्वान्न हेतुन्वम् । मथ पूरवक्षणविनाश उर 
क्षणोत्पसिश्च युणपद्धवेतां ठुखान्तयोनामोन्नामवदिति । तदसत् । 
तुलाया मध्ये सूब्रधारणादन्तयोश्च युगपवुपणितयोरेकस्य गुरत्वा- 
त्रमस्तदेतुश्चोन्नाम शति युक्तम । अश्र तृ्चरोत्पस्तिकारे पूवैखित्यनु- 
पमान हेतुत्वसस्भषः । खिव्युपगमे च क्षणिकत्वहानिः । फिञच 
कारणधमाननुषिधाने कायेकारणभावकटपनायामतिप्रसङ्कः । थतो 
सृद्न्विताः श्षरावादथः सुवणोन्विताश्च कुण्डल द्यो ददयन्ते। किञ्च 
आकारसमरपणेऽपि ने सामथ्यं त्वन्मते, वस्तुनः क्षणिकत्वात् । त- 
स्माभ्निलयपक्च एव काथेकारणभ्यवस्या युज्यते, न क्षणिकपक्षे । 
ग्र्यश्चप्रस्यमिज्ञानाश्च कुस्भादीनां निल्यत्वमिति । ननु निल्यपक्षेभ्पे 
कायैकारणमवानुपपत्तिः । कमयोगपद्याभ्यामधेक्रियाविरोधात् । 
कि कुसुखथो बीदीरङ्ुरजननखभावोऽथातरखभावः । यद्यन्छयस्तदान 
कदाचिदपि जबयेत्।यद्याच्यस्तदा तदानीमेषोत्पादयन् यानि कमोणि 
वीहिणा कलेश्यानि तानि युगपदेव कयोत्, न तु साम्रीवरोनाङ्ुरं 
नयेत् । अतत्छलभावत्वे तत्स्वभावत्वे षा सामग्रच्चा अकिञ्चित्क- 
रत्वात् । नच प्रवयमिष्ठानादरपि नित्यत्वम् । दीपज्वाटादिषु व्यमिवा- 
राव् । यदि च नित्मो सावः स्याद् त्रिनाश्ं न प्राप्नुयात् । अथ सुद 

८१ 
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रादिना विनादाः रियत इति चेत् । तदयुक्तम् । विनाश्चो यः क्रियते 
स द्रभ्यभ्यतिःरक्तो वा तद्व्यतिरिक्तो वा। आदे घटस्य न किम- 
पि स्यात् । यथा पटे कृते । द्ितीये घटस्वरूपमेव विनाशः, स्वरूप तु 
कुलालेन कृतमेवेति सुद्र: किमपरं कुर्यात् । अथ धघटसम्बन्धी वि- 
नाशः क्रियत दति कः सम्वन्धः । फ ताद्ात्म्यटक्षण उत तदु- 
त्पत्तिलक्षणः । द्वितीयश्चेद्, घटस्य न किञ्चित् । यथा पावकेन्ध- 
नायां धूम उत्पादिते वहने किचित् । तथा धटमुदृगराभ्यां विनारा 
उत्पादिते घटस्यापि । तद्ित्म्यपक्षेऽपि तादात्म्यस्य तत्स्वभावत्वात् 
तस्य च कुखाटेन रतत्वाद् व्यथां मुदृगरः स्यात् । अतः खाभावि- 
को विनाश पएषव्य इति । अत्रोच्यते । योऽय विकल्पः कृतः स तव 
सिद्धान्तं बाधते । सदशसन्ताने त्पत्तिप्रतिनिरोधात् । योऽयमन्यो 
घटक्षणो$भिमतो यतः कपाल्योत्पत्तिरिष्यते, स सहशसन्तानजनम- 
स्वभावो घटक्षणत्वाद्तीतानन्तरघदक्षणवदिल्यनुमानात् | यदिचा- 
सौ विसहशसन्तान जननस्वभाव पएवाश्युपेयेत, तद्रा पूवेक्षणाः वि- 
सदससन्तानजननस्वमावाः । घटक्षणत्वादन्तक्षणव (दत्य नुमानात्. 
कुम्मक(राद्ारभ्य कपालपङ्क्तिरेव स्यात् । एवं सति मुद्रण घरस्य 
स टशसन्तानजननस्वभावता नादयते विसरशसन्तानजननस्वभाव- 
ता चोत्पाद्य इवयवदयमभ्युपेतव्यम् । अन्यथा कपारोत्पसयसम्भ- 
वात् । ततश्च भवता सहेतुकं विनाशमभ्युपगच्छता विनाश 
स्य स्वाभाविकत्वविकनल्पः परित्यक्तः । 

यदि विकल्पोऽरईक्रियते विसदशसन्तानस्यक्तव्य इति 
सिद्धहानिदष्टविरोधश्च। तत्र यथा तव सदरासन्तानजननस्वभाववि- 
नादा मुदु गरेण क्रियते तथा ममापि घरविनाश पएव करियते इति स्थितः 
स्तुका विनाश इति । पत्यमिज्ञानाच्च काट) न्तरस्थायत्वम् । स्घा- 
लादिष्वपि सामान्य समाधि प्रल्य्िज्ञा । शृद्धिह्ठासद खनाद् भ्य~ 
क्तीनामनितयतेव । तथापि न क्षणिकत्वं, बाधाभावात् । क्षणिकत्वं च 
न प्रत्यक्षम् । प्रथमोत्पत्तो निर्विकल्पकक्चाने विशेषाऽपरामषीत् । 
यश्चक्तं क्रमयोगपद्याभ्यामथंक्रियाविरोध इति । स तु तवापि समा- 
न योऽसावन्त्यक्षणो यस्मादङ्कुरोत्पत्तिरिष्यते, सोऽप्यङ्कूरजनन- 
सभावो न भवति, ब्रीरिक्षणत्वादनन्तरातीतव्रीहिक्षणवत्।असमान- 
सन्तानजननखभावत्व पूतक्षणानामपि तथात्वप्रसङ्गः । भथ सह- 
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असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥ 

एका क्षणिकलपतिङ्गा । अपरा चतुर्धिधान् हैतून प्रतीय 
चित्तचेत्ता उत्पच्रन्त इति वस्तुनः ्षणान्तरमम्बन्पे प्रथममतिडा 
नहयति । 

कारिवशादेवं भावः, स न्वस्माकमप्यविशिप्र इति । किञ्च! विना- 
शोत्पादो भावाव्यतिरिक्तौ न वा। अन्तये भावस्योत्पत्तिखितिनादय- 
क्षणश्रयसंसगेप्रसङ्कः । आदे उत्पत्तिनारायोरभावो नित्यः स्थात् । 
किञ्च । विनाशा नामाभावः। स कि भावस्य पूर्ैभावी वा? सह- 
भावी वा? पश्चाद्धार्वा बा ?। अधे भाव्रत्पत्तिरेतव्र न स्यात्| द्वितीये- 
ऽप्यविराघाद्धावस्य शाश्वतिकत्वप्रसङ्गः । तृतीय तु तस्यापि सहतु- 
कैत्वाक्नाशः प्राप्नोतीति नित्यत्वप्रतिक्ञाम द्ग इत्याहुः । 

रामानुजाचायोस्तु-क्षणिकस्वपश्च जग दुर्पासिनं सङ्गच्छत । 
पूवक्षणस्य विन्टतवेन. तस्योत्तरक्षणं धरान देङ्कवानुपपत्तेः । अभाव- 
स्य हेतुत्वे सवत्र सवेदा सवोत्पत्तिप्रसङ्धात् । अथ पूक्षणवर्सित्व- 
मेव हेतुत्वं, तहिं कथिदेव घटक्षणस्तदु तरभावेनां सर्वेषां गोमदहि- 
षादीनामन्यदेहावत्तिनामपि हेतुः स्यात् । अथक जातीयस्यैव पूर्वक्षण 
वर्तिनो हेतुत्वे, तद्रापि सवेदेशवर्तिनामु नरक्षणमाधनां घटानां म 
पवेको हेतुः स्थात् । अथेकस्येक पच हतुम्तदापि कः कस्यति न श्चा 
यते । अथ यो यस्मिन् देर घरश्चणे स्नः स तदेश्षीयस्ययोत्तर- 
क्षणस्य हेतुः । तरिं देशस्य स्थिरत्वापत्या सव॑क्राणकन्वप्रतिन्नाहा- 
निः। किञ्च । चश्चुरादि संप्रयुक्त स्याथल्लानात्पत्तिकाट अनवसितन्वा- 
श्र कस्यचिदभस्य ज्ञानविप्रयत्व स्यादित्याहुः । भाष्यान्तरे नुन 
किञ्चिदितोऽधिकम् । पतानि तु दूषणानि सूत्रष्ववाग्र प्रसिध्यन्ती- 
त्याचार्यभोष्य उपेक्षितानि ॥ २०॥ 

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगप्मन्यथा ॥ 
पुवसुत्रः क्षणभङ्कवाद्यभिमता पुञ्जस्य कारणता निरस्ता । अतः 

परम् असत्येव हेतौ फोत्पत्तिरिति तद्भ्युपगतमाफास्मक्षपक्षं 
दूषयति । असतीव्यादि # । तत्र कस्याः प्रतिक्ञाया उपगध इ- 

 ल्याक्षाद्वायां तां स्फुरीकनतूमाहुः । # ण्षःव्यादि # पका स्फुट । 

भेके 
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असति द्वितीया । द्वितीया वेश्नाद्ीक्रियते तदा भतिबन्धा- 
भावाव सर्व सर्वत एकदेबोत्पय्ेत ॥ २१ ॥ 

परतिसंख्याप्रतितख्यानिरोधापरा्तिरविष्छेदात् ॥ २२ ॥ 
अपिच । वैनाशिका कल्पयन्ति । बुद्धिबोध्यत्रयादन्यत् 

सस्कृतं क्षणिकं चेति । जयं पुनर्मिरोधद्रयमाकादश्च । तत्रेदानीं 
निरोधद्रयाङ्गीकारं दूषयाति । 

पतस्यामेवाभावस्य कारणताऽभ्युपगमः । अपरा त्वेवम् । आलम्बनप्र- 
त्ययः, समनन्तरपरत्ययोऽधिपतिप्रत्ययः, स्टकारिपत्ययश्चोति चतु- 
विधान् हेतून् प्राप्य चित्तं विज्ञानस्कन्धात्मकं, चेता वेदनास्कन्धा- 
त्मका उत्पद्यन्ते । तत्रालम्बनप्रलययो नाम विषयः । तेन चित्तस्य नी- 
खाद्याकारता । समनन्तरग्रस्ययः पूवविक्ञान, तेन बोधरूपता । अधि- 
पतिप्रत्यय इन्द्रियं तेन्, रूपादि ब्रटणप्रतिनिवमः । सहटकासिपरल्यय 
आलोकादिः। तेन सपष्टिता । पवं चतुरविधेहेतुभिर्बलाद्याकरिक- 
विज्ञानात्मकं चित्तमुत्पद्यते । पवं चिन्ताभिग्रहेतुजानां इ्ुखादीनां 
चे्तानामेत एव चत्वारो हेतव इति द्वितीया परतिज्ञा । पतस्या अङ्क- 
कारे हेतुभूतस्य वस्तुनो द्वितीयक्षणश्िव्या क्षणान्तरसम्बन्धे क्षणि- 
कत्यप्रतिक्ञा नद्यति । एवमत्र प्रसङ्गादुक्तम् । प्रस्तुतमाइुः *# अस- 
तीत्यादि # । यदि चासस्येव हेतावमावादेष फलोत्पसतिरिष्यते तदा 
वितीया चतुर्विधान् हेतून प्रतीत्येति श्रविक्ठा नदवति।तदिदयु्छम 
असति प्रविश्लोपरोध # इति। यदि च क्षणिकत्वे खितमेषेति दिवीया 
नाङ्गीक्रियते, तदा हेत्वभावस्य सर्वत्र सुलभस्वेन परतिबन्धायावा- 
व सवै सवेत उत्पद्येत, पदैव चोत्पद्येतेति । तदिदमुक्तं, यौगप- 
धचमन्यथोति # । तथाचोभयथाप्यसङ्कतं सौगतं मतमित्यर्थः ॥ २१॥ 

प्रतिसंस्याप्रतिसस्यानिरोधापरापिरिच्छेदात् ॥ 
पवं चतुःसु्रया तदुक्तसुत्पत्तिप्रकारं दृषयित्वा तुरं नादा- 

भरकारं दूषयति । प्रतीत्यादि # । तद् भ्याकज पूरं तेषां मतमनुषद्. 
न्ति । + अपिचेत्यादि # । वैनाशिका: सबोनित्वत्ववयदिनः स्तीय- 
ताः कल्पयन्ति बुद्धिवोध्यत्रयादन्य् मिश्रं यत तव॒ संतं पूषेषू- 
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परतिसंख्यानिरोधो नाप भावानां बुद्धिपूर्वको विनाश्षः । वि- 
परीतोऽपरतिसंख्यानिरोधः । ज्रयमपि निरुषाख्यम् । निरोधद्रयम- 
पिन प्राप्रोति । सन्तेरवि्छेदाव । पदाथोनां च नाहाकपम्ब- 
न्धाभाबात् प्रतिबन्धसम्बन्धाभावः। आगो निरोधः पदार्थविषय- 
को व्यर्थः । द्वितीयः ्षणिकाड़ीकारेणेव सिद्वाभाङ्गीक- 
तैव्यः ॥ २२॥ 

वैविह्ानजैः संस्कारेराखयत्वेन अयवहारयोग्यम् । यचच क्षणिकं त- 
दपि । एवं पञचपदाथोः। बयं त्वत्र स्फुटम् । आकाशस्वरूपं तदृ 
वणसूतरे वाच्यम् । तत्र क्षणिकं संस्कतं च पृचैसूत्रषु दूषितम् । 
आकाशं चाप्र दूषणीयमितीदानीं निरोधषदयाङ्गीकारं दूषयति । 
तयोः खरूपमाहुः। # प्रतिसंस्यानिरोध इत्यादि # । प्रतिकूला सं- 
ख्या प्रतिसंख्या सन्तमिमसन्तं करोमीत्माकारकलया भाषवतीपा 
या बुद्धिः सा प्रतिसंख्या । तत्पूथैको विनारदाः प्रतिसंख्यानिरोघः। 
विपरीतस्तादाबुशि विनापि जायमानोऽ्तिसंस्यानिरोध इति षा- 
चस्पतिमिश्वाः । वदश्राप्युक्तम् । 

सहेतुकः स्थूलो बिमाशचः पूवैः, सुश्मः खामाधिको द्वितीय 
इति भास्कराचायोः। 

मुद्ररामिधाताचनन्वरभाषितयोपलन्धियोगी सदशासभ्ताना- 
शअसानङूपः स्थृलो यो विसदहशसन्तानः स भाः । प्रतिक्चणमाषी 
चोपलष्ध्यमहेः सुक्मश्च यो मिरम्थयविनादाः स द्वितीय इति रावा- 
खजाचायोः । # निरुपाख्यमिति # अनिषोख्यम, मघस्त्विति यावत्। 
दूषणे व्युत्पादयन्ति # निरोधेत्यादि # । कथं सन्तत्यविष्छेद इत्या- 

। काङ्कायां विभजन्ते । # पदाथालामित्यावि # कयते पएवाथौः सये 
क्षणिकाः सदशासन्तानजननखमावाः । क्षणिकानां ख नाशकसम् 
रधो न पू. इठ इत्यन्तामामपि पदाथानां नादाकसम्बन्धाभावाव् दू. 
वेयदेव सन्ततिप्रतिबन्धामाय शत्याधिच्छेद रत्यथैः । नच यदा ध्र- 

प्रतिभन्स्स्यत हति युकम् । तभ्यते विष्ठानल- 
म्तातारन ¶स्य आदस्य शीषे संस्कारे तैरष्षये प्रदीपस्य निोणनाः 
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उभयथा च दोषात् ॥ २३ ॥ 

प्रतिधस्यानिरोधान्तगंताविच्र विनाशे मोक्ष इति क्षणिकबा- 
दिनो मिथ्यावादिनश्च मन्यन्ते । अविद्यायाः सपरिकराया निह 

तुकविनागे शाद्खेफल्यम । अविद्रातत्रायीतिरिक्तस्याभावान् 

ऽमावप्रानिमोक्षिः। संस्कारक्षयश्चाख्येचतुष्याभ्यासजन्यया प्रतिसं- 
ख्यया वाच्यः । तत्राभ्यासस्य पौनःपुन्यरूपत्वेन सििरधमतया क्ष- 
णिके जीवे वक्तुमशक्यत्वेन तज्ञन्यप्रतिसंस्यायाः सुतरं तथात्वा- 
त् । अतः सन्ततेरविच्छेद प्वेव्या्यनिरोधो विज्ञानपदाथविपयको 
व्यथः 1 तथा सति पदाथान्तरविप्रयकोपि तथा । नच द्वितीयो युक्त 
इति शद्याम् । यतो द्वितीयः क्षणिकाङ्ीकारेणेव साधनयोगशन्यता- 
यां सन्तत्यविच्छेदस्य सिद्धस्वान्नाङकत्तम्यः # । अर्हं कत्यतृचश्े- 

त्यहं त्यः । नाङ्गीककतँ योग्यः । तथाच निरोधद्वयस्याप्ययुक्तत्वा- 
न्नादाविचारेऽप्यसङ्तमेष सौगतं दरोनमित्यथः। 

भास्कराचायौस्तु-तौ सन्तानगोचरौ १ सन्तानिगोचरो वा!। 
नाथगाचर । निरोध्यावस्तुत्वाभ्युपगमान्निलयत्वापभ्युगमाच। नापि 

सन्तानिगोचरो । सन्तानिनां घटादीनां प्रत्यभिक्नानात् । त्वत्पक्षे 

विनाशस्याभावाम्यतिरेकाश्न हेतुनापि नाशः सम्भवति । यन्मते 

भावध्यतिरिक्तो विनारातन्मते सहेतुकः । अच्येसत्यतुण्याभ्या- 
सान्मुक्तिः । अच्यैसत्यचतुण्यं तु समुदायसलयं, निरोधसल्य, वुःख- 

सयं, मास्यं चेति । सबेमुत्पत्तिमदस्तीति यश्निणयज्ञानं तत् स ̀  

मुदायसलयम् । सर्व क्षणिकमिति निरोधसल्यम् । सवे दुःखात्मक- ` 

मिति दुःखसत्यम् । सर्च शच्यै सवै निरात्मकमिति मागेसत्यमिदवं 

भावयतो रागादिद्त्तावुपगस्यमानायां निहैतुको विनाश इति प्र- ` 

तिक्षा हीयत । तस्मादसङ्गतं सोगतं मतमिल्याहुः ॥ २२॥ 
उसरंयथा च दोषात्॥पवे पूवसूत्रे कायैविचारेण निरोधद्वयं दूषयित्वा 

स्वरूपविचारेण दूषयतीत्यायस सूत्रमुपन्यस्य ष्याकुषन्ति# प्रतिसं- ` 

स्येदयादि # । उक्तनिरोधैकदे शमूतेऽवि्ाविनारो मोक्षस्तद शेनोक्तरी- ' 

तिक्तो भवतीति, क्षणिकबादनो, वैभाषिकाः, सोष्रान्तिका, मिथ्या- 
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सरैतुक्रोऽपि । न हि वन्ध्यापुत्रेण रजनुपर्पो नादयते । अत॒ उभ- 

यथापि दोपः ॥ २३॥ 

आकाशो चाविशेषात् ॥ २४॥ 

यच-क्तमाकराहयमप्यात्ररणाभातवरो निस्पाख्यमिति । तन्न आ- 

करेऽपि स््पदार्थयद् बस्तुखव्यवहारस्याविकेषात् ॥ २४ ॥ 

वादिना यागाचारश्च मन्यन्त । तदसङ्गतम् । यतोऽविद्यायाः सका- 

याया निर्हतुक विना >ऽद्गीक्रियमाण अच्यरसव्यचतुष्टयाभ्यासादि- 

साघधनविधायकशाश्वफस्यम् । तन सहतुकत्वोपगम निरहतुकरत्वप्र- 

निज्ञाहानिराप क्चणिकयादिनं प्रति स्मारिना। मिथ्यावादिना निरहं 
तुक्रस्वा््खीकार शाखरवेफल्यं तुल्यम । सहतुकत्वपक्ष्प्यावद्यात- 
त्कायथःतिरिक्तस्य नादयस्य मिथ्यावादमत ऽप्यभावाश्नाशकस्यापि म- 
ध्यात्वात् तत्र दुपणमविद्यत्यादिनाक्त्वा व्युन्पादयन्ति # न हीव्य- 

दि। # अत उपगमद्धयस्याप्यसङ्गतत्वान्मतद्कयऽ्पि दोप इत्यथः । 
रामाुजाचायास्तु-क्षणकवाद्यभ्युपतात्त॒च्छादुत्पाज्ञरत्पन्न 

स्य तुच्छत्वा्िश्च न सम्भवतीत्युक्तम् । तेदुभयप्रकाराभ्युपगतां 

दापश्च भवति । तुच्छा दुत्पत्तां तुच्छमच काय स्यात् । यद् यस्मा- 

वुस्पद्यते तत् तदात्म कमव दृष्टम । यथा रन्सुचणानुत्पन्तं माणक“ 

मुङ्टादिकं मृस्सुवणाद्यात्मकम् । नच तुच्छान्मकं जगद् भव।द्भ- 

रिष्यते, नच प्रतीयत । सतो निरन्वयविनादे सव्यकक्षणादूध्व कृ- 

स्स्नजगनस्तच्छना्िरेव स्यात् पश्चातु च्छाज्जगनवुन्पक्ताबनन्तराक्तं 

तु च्छाटेमकत्वमव स्यात् । अत उभयथा द्षान्न भवदुक्ताबुन्प्ति- 
निराधावियेवमाहुः ॥ २३॥ 

आक्ाशचाविरोषात्॥अतः परमाकाशं दुषयतीत्याहुः# यच्चध्या 
दिकआवरणाभावमान्रमाकारा इति यदुच्यत तदसङ्गतम् । आक्रा- 
शाऽपि भूतान्तरवद् वस्तुत्वश्यवहारस्य समानत्वात् । यथा हि परथि- 
रा षष्ट, जट नांक्रत्यादि ग्यव्रह्ियते तथाऽऽकाशऽप्यनत्र गृघाऽत्र दयन 
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अनुस्मृतेश्च ॥*२५॥ 
र्वोऽपि क्षणिक्वादो बाधितः। स एवायं पदाथ शवनुसर- 

इत्याधारता भ्यषहियते।तथा बहिरन्तरमिति चानचासौ भूपरदैशे दिशि 
धा वक्तुं सक्यते । बाष्यो देशो, शद्यादिगान्तरो देश, आन्तरी हि- 
गिति बहिरम्तरभ्यवहारविषयपरिच्छेदकत्वेनेव तयोरमिलप्यमान- 
त्वात् । अतो, बहिरेव धूमो, नान्तरितिव्यवहारसक्षिकोऽवकाश 
पवायं भ्यवहारः । अवकारश्च प्रल्यक्षः । भूयानवकाराः खद्पो- 
ऽवकारा इति प्रत्यक्षायुभवात् । नच ङपामावो बाधक इति वास्य- 
म्। गन्धर्वनगरदिवद् धस्तुसाम्यनेव तत्प्रतीलङ्खीकारे बाधकफा- 
भावात् । तस्मान्नावरणाभावमात्रमाकाशो, नापि निरुपाख्य इत्यथैः। ` 

रामानुज्ञाचायास्तु बिदृत्फरणेन पञ्चीकरणस्याप्युपलक्षित- 
त्वादाकाशोऽपि इपसत्वात् ठदेतुकेऽपि तत्यक्षे न विरोध ई- 
ल्याहुः । शश्विन्त्यम् । तथा सति वायावपि तदापत्तेः। 

वैशेपिकादथः पुनः शब्दास्यगुणानुमेयमाकारामिच्छन्ति । 
क्ाङ्कराञच । 

भास्कराायोस्तु-शबदस्याकारोन सह सम्बन्धाग्रहणाद सत्यपि 
शे न्फमोविषयकबुद् ्युत्पततेः, धूथमाणेऽपि शे तदृद्रारेण तत्र 
तदनुत्पसेने तस्य शाद्दायुमेयत्वं, किन्तु रूपिद्रव्यसमवायित्वात् 
जित्करणेन रपसम्बन्धाच्च प्रल्यक्षमित्याहः । तत्राप्यनुमेयत्वखण्ड- 
नप्रात्र युक्तम् । 

शङ्कराचायो भास्कराचायोशाकाशसस्ये बुदखधवाक्यसम्मति- 
भध्याहुः । पृथिवी भगवन् फ निःसंध्रया शद्यवं प्रञ्रप्रतिवचनप्रवाहे 
पृथिव्यादीनामन्तवोयुः फि निःसंशय श्तयस्य प्रशस्य प्रतिषखनं 
कायुराकाशसंश्चय इति बुद्धेमोक्तम् । तथा, "आकाशस्य खितियावदू 
यावर्च जगतः ख्ितिः। तावन्मतखितिभूयाजगवृदुःखानि निश्रत' 
ति च बुदधेनोक्तमिति । तथचाकाशस्याधस्ुस्वे तदसमञ्जसं स्या 
दिति ॥ २४॥ तस ` 

अनुस्मुतेश्च ॥ पव॑ क्षणिकवाईदं विशेषतो निराषटयेदार्नोक्तरी- ` 
निराकरोकीत्यारायेनहुः # सबं इत्यादि # । अयमथः क्षत्रि, मिथ्या- 
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णां । अनुभवस्मरणयोरेकाश्रयत्वमेकविषयत्वं च ॥ २५ ॥ 

स प्यक सवरस पिय 

सयैश्य क्षणिकत्वं मन्य॑मानो ऽनुभवितुरनुभूतिविषयस्थ च संहशस- 
न्तानेन प्रस्पभिनज्ञानमुपपादयति । तदसङ्गतम् । प्रतयभिक्षाने हि यः 
पृथ दष्टः स एवाप्य पदाथ दति, सोऽहं पृवमद्राक्षं स प्वाहमिदनीं 
पयामीत्याकारः । तत्र च॑, स इत्यनेन पूवैकालवर्सिनोऽयमहमित्य- 
ननोत्तरकालवर्तिनोऽनुभूतिविषयस्यायुभवितुश्चैक्यस्य परामृभ्यमा- 
णतया पूर्वापरकारवर््तिन एकस्य सिद्धत्वेन क्षणिकसन्तानस्य व- 
क्तुमदाक्षयत्वात् । नच तश्र सन्ताने स इति पूवंकालवर्तित्वाभि- 
मानात् सवैमुपपच्चत इति वाच्यम् । अनुभवस्मरणयोरेकाश्रय- 
त्वकविष्रयत्वनेयत्यात् सन्तानेन च पूवकाठस्याननुभूततया तस्य 
तत्स्मरणायोगेन तत्र तथाभिमानस्य वक्तुमशक्यत्वात् । सन्तनिनो 
ऽपि तदानीं तस्मिन् कले पूवैकालत्ववुद्ध भावेन तस्सन्ताने तादबु- 
दिवैशिष्टचस्यापि वकतुमशाक्यन्वाख्च । नचाकस्मिकमव स इति 
क्षानमिति युक्तम् । तथा सति सवदा तदापत्तः। नच सारद्यन 
तथा क्षानम्भवतीति वाय्यम् । अज्ञातस्य सादृश्यस्य तादशज्ञाना- 
नुत्पाद कतया साददयक्षानार्धं यतमानस्य पूवांपरकालवत्तिवस्तु- 
यानु सन्धानं पूर्वकालानुसन्धानं चावद्यकरमिति तदनुसन्धातुः 
सिरत्वापस्या सादृश्यस्यापि पूर्वापरकालद्रत्तिवस्तुदयनिष्ठततरौ स्ि- 
रत्वापत्या क्षणिकत्वहानिप्रसङ्गात् । नच सादश्यसन्तानात् सवै 
सेत्स्यतीति वाच्यम् । साहद्यस्य सदशवुद्धबोध्यन्वन सदरावुद्धेश्च 
पूषांपरकालइत्तिवस्तुद्यविष्रयीकरणें विना असम्भवेन तस्सन्ता- 
नाङ्कारऽपि बुद्धेस्तद्विषयस्य च स्िरत्वापत्तेरनिवायेत्येन श्चणि- 
कवादबाधस्य वुवारत्वात्। अतत्तत्तदेतातत्ताहंतासामानाधिकर- 
ण्यावगाहिप्रत्यभिक्ानात्मकानुस्मृल्यन्यथायुपपत्या सिद्ध ॒बाह्याथा- 
नामातन स्ये सर्वोऽपि क्षणिकवादः सवत्र वाधिन इत्यथः । प- 
वश्च, "नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । कलिनालक्ष्यवगेन 

मत्वात् तश्नदद्यते। यथार्चिषां ख्रतसां वा फरानां वा वनस्पतेः । 
६ स्ैभूतानां बयाऽस्यादयः रताति दभ्यां कालिकं नियपर- 

मादाय, विमते प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशम, अवस्थाभद्वस्वाद् दी- 

८२ 

भे 
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नासतोऽष्टलात् ॥ १६ ॥ 

अपिच । नानुपय् परादृभीवं वैनाशिका मन्यन्ते । ततश्चा- 
ऽप्ततोऽलीकाव् कायं स्यात् । तन्न । अदृष्टात् । न हि शदाशर- 

ङ्ादिभिः किञ्चित कार्य श्यते । 

पञ्वालादिवत्यनु मानेन यत् क्षणिकत्वसुक्तं तद् विहेषणाभावप्र- 
युक्तामावादेव, न तूमयामावात्। तथा सति यदग्रे, सोभ्य दीपोऽचि- 
षां यदच्छोतसां लदिदं जलम । सोऽय पुमानिति शरणां मृषाधीी- 
दषायुषामितिश्रत्यमिज्ञायः मिथ्यात्वम् । तदपि ध्यथायुषाणामविवे- 
किनामेव तस्या, न तृक्तरीतिकविवेकवतां प्रत्यमिक्षाया {ति न को- 
भवि विरोधं ईति दिक् ॥ २५॥ 

नासंतोऽ्ष्टत्वात् ॥ पएवमष्टमिर्वैनारशिकामिमतं क्षणिकवाद्- 

निरं ृ त्थ तदमिमतामभावाद्धावोत्पत्ि निराकरोतीत्यारशयेन सु- 
्रमुपन्यस्य व्याकुवेन्ति # अपिचेत्यादि # । अयमथः । नानुपमृध 
्राुभौवादिति बुसुत् धीजोपमदं विनादुरोत्पततवुग्धोपमदं विना 
वध्युल्तगतिण्डोपमदं विना घरोत्यत्तरदरोनाश्ष्ेभ्य पव तेभ्य 
स्त दुर्पत्तिदृशनाच्च केवलोऽमाव पवावरिष्यत शत्यमावादेव 

भावोत्पत्तिरिति मन्यन्त । तथा सत्यसतोऽलीकादेव कायं स्यात् । 

दि हि बीजादिग्रतियोगिक्षादभावादृङकुरायुत्पत्तिरिष्यते तदा तस्या- 

भावस्य बीजादिध्वसरूपत्वेन तदवस्थाविशेषरूपतयाऽ्वसणाविरोष- 
विशिष्टाद् बीजादेरेवोत्पत्तिरिति स्यादतस्तद भावाय वैनारिकेननिः- 

सखभावादेवाभावाद्धावकार्योत्पत्तिरङ्गीकायो । तथा. सति तस्यामा- 
दस्य निःस्वमावतया शशाश्टङ्गतुल्यत्वादरीकादेव कायोत्पत्तिरिति 

सिद्धति। तच्चासङ्गतम् । इष्टविरोघात् । न हि तादशात् कार्यो - 

तनति; कापिदृष्टा। न वा तादशोऽमावः कापि द्ट।नाप्यनुमातुं शक्या । 

यवृ स्पचे तदभावजभ्यं यथा वीजाचुपमदोव ङकुरदीति प्रयोगे इष्टा- 

न्ष्वावखाविशेष एव पयैवसानिन त्वद्मितामाषासाधकत्वात् । ता- 

इदादभावाद्भावोत्पत्यङ्गीफारश्च सव्र सवेतः सवात्पत्तिप्रसङ्गादपि 
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एवं सतः कारणलं पूपरैपाद उपपाद्यासवः कारणत निरा- 
छ्य व्यापचरणैर्वदानामव्याङुरते सम्पादितेऽपि पुन्देग्या- 
मोहनार्थं प््तस्य भगवतो बुद्धस्थाऽऽङ्ञया, खं च रुदर महावाहो 
मोहशाङ्गाणि कारय । अतथ्यानि वितथ्यानि दशेयस पामन । 

` सागमेः करिपतेस्तवथ जनान् मद्विसुलान् कु इयेषरूपया पहा 
देवादयः सशिनावतीर्यं वैदिकेषु परविश्य विश्वपाय बेदभागा- 

नू यथा्थानपि व्याख्याय सदपद्रिलक्षणामप्दपरपयांयामवियां 

बाधितः । किञ्च । अभाक्द्धावोत्यत्तो कायमभावाग्वितं हदयेत 
सर्वस्य कायैश्य कारणान्वितत्वद् शनात् । किञ्च । उपमृच् प्रादुभा- 
दोऽपि न सावैध्रिकः । सुवणैजन्यकटकादौ तन्तुजन्यपदरादौ च 
तद्दशनात् । एवश्ाङ्कुरादावपि वाजस्थूलांशस्यैवोषमर्दो, नतु स्- 

क््मांशस्य । तदृन्तस्त प्व सुष्मांशानामङ्करीभावात् । अतः संख्यान- 

मात्रस्येव निदृत्तिनै तु व्यस्यति तन्न बीजद्रव्यं कूटष्ण्मेवावय- 
बह्वारा कारणम् । एव दध्यादावप्यवश्यमेक् पवत्यमावाद्भावोत्प- 

सिः सर्वथानुपपन्नेथेति सिद्धम । पवमसत्कारणवादनिराकरणन 
मआयावादिप्तिपन्नाविद्याकारणवादनिराकरणमप्यथोदेव सिदमि- 

त्याहुः । # पव॑ सत ह्यदि # । अत्र बुद्ाक्ञायां प्रमाणं वक्तु, त्वं 

च ददरेत्यादिवाक्योपन्यासः । इदं वाक्यं वाराद्पुराणे श्द्रगीता- 

खु खद्रूपेणागस्त्यं भरति सवेदेवादीनप्युदिश्य भगवदाहारपमनू- 

दिकम् । दवितीय, स्वागमैरिति तु पद्मपुराणोखरखण्डे सदस्ननामा- 

रम्मे महादेषेन पावैतीं पत्युक्म । # दयेवंरूपयेत्यादिनो खरखण्डी- 
यानां शङ्करेण" पावती प्रस्येवोक्तानां, णु देवि प्रवक्ष्यामि ताम- 

सानि यथाक्रमम् । येषां भवणमलनेणः पातित्यं हनिनापपि । भर 

यम हि मयैवोक्तं शेवं पाद्युपतादिकम । मच्छक्तयवेरितेर्विधैः स- 

स्रानि वतः परम् । कणादेन तु सम्पोक्तं राद्ध वैरोपिकं मह- 

त् । गौतमेन तथा न्यायं सांख्वं तु कपिलेन वे । धिषणेन तथा भरोत 

चावांकमतिगरितम् । हेत्यायां नादनाथौय विष्णुना वु्ङ्पिणा ॥ 

भक 



६५२ पथकाशे अणुभाष्ये । 

सर्वकारणतेन खीकृय वक्ित्यर्धं जातिभ्रंशूपं सन्न्यासपा- 
षण्डं प्रसायं सवमेव लोकं व्यामोहितवन्तः । व्यासोऽपि करं 
कला शङ्कं शप्ता वृष्णीपास । अतोऽगरिना मया स्वेतः सदुद्धा- 
राधं यथाश्रुतानि श्रुतिभत्राणि योजयता सर्वो परोहो निराकृतो 
वेदितव्यः । प्रथमाध्याय एव तन्मतमनृश्च विस्तरेण निराकृतमि- 
ति नाजोच्यते ॥ २६ ॥ 

बोयशाखमसत् प्रोक्तं नग्रनीलपटादिकम् । मायावादमसच्छासखं 
प्रच्छ्नं ौद्धमुच्यते । मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा । 
अपा भ्रुतिवाक्यानां ददोय्लोकगर्हितम । कमेस्वरूपत्याज्यत्वम- 
रेव प्रतिपाद्यते । सयैकमेपरिभ्रष्ं वेकमेत्वं तदुच्यते । परेजीवयो- 
रेकं मयाऽत्र ्रतिपाध्ते । ब्रह्मणश्च परं रूपं निगुणं वक्ष्यते मया । 
सर्वस्य जगतोऽप्यत्र मोहनाथे कठो युगे । वेदाथवन्महाशासखं मा- 
यावादुमेदिकम्। मयैव व्यते देवि जगतां नादकारणादि' व्यादी- 
नां वाक्यानामः संगीत । असदपरपयोयामित्यनेनेतत्सुष्ोक्त- 

दूषणदूष्यता स्फुटता । व्यासकलहादिकं तु, “यासो नारायणः 

साक्षानछङरः शङ्करः स्वयम । तयोविंवादे सम्पाते किङ्करः फिं 
करोभ्यहमि'ति वत्सम्प्रदये प्रासद्धादं गणेशोक्तात् । वासना यदि 

भषेत् कलदात्री फं करिष्यति तवा मम कारी । व्यापको यदि म- 

वेत् परमात्मा तारं किमिति नोपदिशेन्मामि'ति कीकटे मरणाव- 

सर उक्ताच्छङकराचाय्छोकञचावगन्तव्यम् । दोषं स्फुटम् । पयश्च 
पञ्चमस्कन्धीयेषु जडभरतवाक्येषु, अयं जनो नाम चलन् पृथिष्या- 

मिष्यनेनावयवित्वमभिमानमावादेवेत्युकत्वा, "पवषं निरुक्तं क्ितिश- 
परमाणवो ये । अविद्यया मनसा कलिपतास्ते 

येषां समूहेन कतो विदोष' श्यनेन परमाणुपुञ्चादिशषास्यदेहोत्प- 

तिः, परमाथूनामविद्याकल्पितत्वं च यदुक्तं तपि रहगणस्य बाहि- 

भूर्य दूरीकनुम् । बहिभुखप्रतिपन्नाबि्याकलिपितपरमाणुकारणवा- 
दस्यानुपपक्नत्वात्तमादाय बहिमुखव्यवहारविषयस्य प्रपञ्चस्य हेयत्वे 

बोधिते बाहिर्मुख्यं गमिष्यतीत्येतवू्, न तुः कारणतस्वषोधना्थेम । 
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उदासीनानामपि चैवं सिदिः ॥ २७ ॥ 

य्रमावाद् भाषोसखत्तिरङ्ीक्रियते तथा सद्युदासनानामपि 
साधरनरहिवानां सर्वोऽपि धान्यादिः सिद्धथेत । अभावस्य घुल- 

 भल्रात् ॥ २७॥ 

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 

एवं कारणास्षखं निगय विङ्गानवाश्रमिमतं प्रपञ्ाषत 

निराकरोति । 

तकृ्थमप्रह सस्वात् 1 अत पवात्रे निगमनावसरे, बान विद्धं पर- 
मार्थमेकमिव्यादिमित्र्मसखवरूपतद् दुष्पापत्वभगवदिषयकमतिप्राप्त्यु- 

पायस जन्मश्रयद्रतान्तान्युक्त्वा^तस्माश्नरोऽसङ्खुमङ्जातल्लानासि- 
नैवेह विषृकणमोहः ! हरं तदीहाकथनश्रुताभयां लम्धस्परतिर्यात्यति- 
पारमध्वनत्यनेन पूर्वोक्तश्षानस्य मोहनिवारकत्वमुक्स्या भुत्यादि - 
सिद्धभगवच्चेष्टाकथनश्रवणाभ्यां मुख्यज्ञनलाभं भगवत्ािरूपां 
भुक्तिं चाह, न तु पूर्वाक्तरोतिकल्ञानेनेति न कोऽपि विरोध इति 
बोध्यम् ॥ २६॥ 

उदासीनानामपि शवं सिद्धिः #+उदासीनानामपि साधनर 
हितानामिति # कष्यादिकमेतत्साधनीभूतहरादिसाधनश्चन्यानाम् । 
निगकव्याख्यातमिदम ॥ २७॥ ४॥ ॥ 

नाभाव उपरभ्धेः ॥ ददाभिषैभाषिकसोत्रान्तिकयोमेते नि- 
राते विक्षानवाद्यपि कारणांशे निराकृत एष । तथापि का्याशे त- 
न्मतं पूरवस्मादू विलक्षणमिति तन्निराकरणमा तनोतीत्यारायेनाहुः । 
# पवं कारणेत्यादि # । विह्ानवायेव योगाचार इत्युच्यते । त- 
स्वरूपं भास्कराचार्यैरुकम । दशामथविपदधनाथुगनद्वाही मार्गो 
योग इति तेषां योगटक्षणम । शमथः समाधिरुख्यते । विपदयना 

सम्यग्दौनम् । यथा युगनदौ बछीवदौ बहतस्तथा यो मागे: स- 
म्यग्दहौनवाही स योगस्तेनाचरतीति योगाचार इति । तेषां सम्यग्ब्- ` 
ने च स बाह्यार्थश्चन्यं विह्ानमेव सवं क्षणिकं सवं निरात्मक- 
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स च ्ञानातिरिक्तः प्रप नास्तीयाह । तन्न । अस्य प्रप- 
खस्य नमावः । उपह्भ्पेः । उपभ्यते हि प्रपञ्चः । यस्तूपल- 
भमान एव, नाहमुपङम इति वदति स कथमुपदेयवचनः 
स्यात् ॥ २८ ॥ 

मिति। तत्र सयैक्षणिकत्वं विक्षानस्कन्धस्य क्षणिकत्वात् । निराम- 
कत्वमलयविक्ञानातिरि क त्मामावात् । बाह्याथेश्न्यत्वं तु ज्ञानस्यैव 
साकारन्ात् । तत्साकारत्वं तु प्राष्यग्राहकसंवित्तिमेदेनैकस्येव ध्र- 
त्यक्षतया प्रकारामानत्वात् । नचेवं त्रिघा प्रकारानेऽपि नानात्वम् । 
परमदातनुबदुपपसेः। तदु् । बुखिस्वर्पम ङं हि वस्त्वस्ति पर- 
मातः । प्रतिमासस्य नानात्वाश्नचैकत्वं विहन्यते । परिवाटूका- 
मुकशुनामेकस्यां प्रमदातनो । कुणपः कामिनी भक्यमिति तिस वि- 
कपनाः । तथाप्येकेव सा बारा बुखितत्वं परं हि न' इति । पष 
नीलं पीतं स्तम्भः कुख्यमित्यावरौ तेन तेन स्पेण ज्ञानमेव प्रकाशत 
इति सवै तस्थैवाकारा अनादिवासनयेव विचिश्रा भासन्ते । तस्मा- 
दाकारसमपेणाय न बाह्याथौङ्खीकारो युक्तः । किच । यपरैव नील- 
कषान तदैष नीलमुपलभ्यत इति सहापलम्भादपि क्ञानाथयोरमेदः । 
तवुक्त, सहोपटम्भनियमरदमेदोनीरुतद्ियोरितिः । नच नीलादीनां 
बाह्यत्वेन ज्ञानस्य चान्तरत्वेन भिन्नदेशत्वात् कथं ज्ञानाकारत्वमि- 
ति ̀ दाड्यम । खप्रादिवदमिमानमात्रेणोपपत्तेः। तथाचानुमानम्। 
श्तम्भादिप्रत्ययाः खात्मां रमेव बाह्यतयाऽध्यवस्यन्तो मिथ्याभूताः । 
भ्रदययत्वात् । स्वप्नप्रययवत् । श्ुक्तिरजतप्रल्ययवद्वेति । स्वप्रादिप्र- 
यया हि बाह्याथोभावादेशान्तरकालान्तरवर्सिनां च सक्निहितदेश- 
कालतया प्रतिभासासम्मवात् कचित् कदाचिदप्यदष्टानां स्वशिर. 
इछेदादीनां प्रतिभासादवश्यं स्वात्मानमेव बहिगृहम्पीत्यभ्युपगन्त- 
व्यम् । अतन्तत्सामान्यास्जाभ्रञ्जञानानामपि स्वात्मादाग्राहित्वं भि- 
थ्यात्वं चति । तस्मान्नासि बाह्यः" पदाथ इति वदेतदभिसन्धाया- 
हः # स चेत्यादि #। पवमनृ् दूषणं उ्याकुषेन्ति । # तक्नेत्यादि # 
अयमथः । यत् त्वया शानं साकारमिष्यते तत कि सवोकारं यत्कि- 
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वेधरम्याच न छप्नादिवत् ॥ २९॥ 

शिदाकारं वा । आचये ब्राद्यग्राहक्ष संवित्तिवत् स्वमेव प्राह्याकारान् 
युगपदेव प्रकाहायेत् । बाह्याथानपेक्षत्वात् । द्वितीये त्वेकमेवाकारं 
समैदा प्रकाशयेन्न कदापीतरम् । नच समनन्तरप्रत्ययाकारात् का- 
दाचत्कत्वसिद्धिः । उक्तदूषणस्य तत्पवाहऽपि तौद्यात्। अतलद्रा- 
कारप्षीतेः कादाचित्कत्वोपपसये बाह्याथोपेक्षा तस्यावश्यमभ्यु- 
पेया । तथा सति सिद एव बाद्योऽथः प्रपञ्चरूपः । सहोपलम्भान- 
यमादभेदस्तु सहपदाथेवि चारदेवासङ्गतः । सहत्वं हि दयोरभिश्न- 
योः पद्ाथयोरफदेशवसित्वमेककाटवरित्वं वा । उभयथाऽपि हतु- 
तावच्छेदकषतया प्रविष्टे पदाथोन्तरे भिन्लोपलम्भनियमादित्येष हेत्व 
थौ भवति । तदेवं प्रतिज्ञाहेत्वोधिंरोधे यारि े तुरादरणीयस्तद्ा प्रति- 
जञाग्राधः। यादि प्रतिज्ञद्ररणीया तदा साधकं विना तदालिद्धिः। कि- 
अमिदोऽपि फिमेकत्वमुत मेदाभावः। आेऽपि संख्या वा धर्मान्त- 
रम् । अये नीलतचियोरेकत्वसस्या षिशिष्टत्वमिल्य्थों भवति । तेन 
न बाह्यथवाघः । यथा घटपदयोरेकत्ववेरिषटटयेऽपि नान्यतरबाधनस्त- 
इत् । एवं दितीगरेऽपि । यदि मेदाभाषपक्चप्तवा अभावस्य प्र 
तियोमी मेषूस्त्वयाऽत्रगतो, म वेति धक्तव्यम् । यदि नावगतस्तर्हि 
मेवृस्य सवथा धुद्धनारूढत्वेन नीखमःत्रस्य भानान्न मेदस्य निषे- 
धारैत्वमियमेदासिद्धिः। अथावगवस्तथा सति संवित्तिवङ्क प्रत्य- 
क्षत्वाद्धेत्वन्तरस्य तत्परतिक्षेपकस्याभावात सिद्ध पव भेद श््यभे- 
दृप्रतिज्ञा असङ्कतैव । तदेतदुक्तम् । धस्तूपरुममान णव नादहमुपन्भ 
इति वदति स कथमुपादेययचनः स्यादिति । उपलभक्षवेति पाठे तु 
आओणादिकोऽति्रत्ययः। उणादीनां सवेधातुभ्यो मघनात् । बत्तमाने 
पृषदृद्हन्महज्जगच्छतृवड्चेति शतृवद्धावान्नुम । संज्ञासु धातुू- 
पाणि प्रत्ययाश्च ततः पर । कायोद् विद्याद्नूबन्धमेतच्छाखमुणादि- 
दिष्विति माष्यायुशासनात् ॥ २८ ॥ 

“वेघर्म्याश्च न खप्नादिषत्॥ पूचसुत्रोक्तस्य हेतोरनेकान्तिकत्वं 
वारयितुं तदृदष्टन्तासङ्गति षदतीत्याशयेन सुत्रमुषन्यस्य व्याकनुम- 



६५६ सपक अणुमाप्ये । 

ननूपरुभ्धिमत्रेण न वस्तुत्वम् । लपमायाभरमेणनि 
टएसवादितिचेत् । न । वेधर्म्यात् खप्रादिषु तदानीमेव खप्रानत 
बा वस्तुनो ऽन्यथाभावोपलम्भाव् । न तथा जागारिते । वषानन्तर- 

चतारयन्ति । # नन्वित्यादि । # अन्यथा शष्टत्वादिति # । षस्त्वस- 
स्वस्य दणत्वात्। तथाच पूर्वोक्तो हेतुः साधारण इत्यथः। भ्याकुर्षन्ति 
। # नेत्यादि # । तथाच खष्नदष्जागरितदष्टयोस्तात्कालिष्ाऽन्य- 
थात्वतात्काटिकन्यकाटिकान्यथात्वामाववेधम्यौक्न खणप्नजागरि- 
तदण्योस्तुर्यत्वमिय्थः। अन्ये तु वाधावाधाभ्यां दुष्टकारणजन्य- 
त्यु दकारणजन्यत्वाभ्यां च वेधम्येमाहः । एवश्च मायाखलस्पये- 
तत् तुख्यम् । तश्र मायायास्तत्छृतने्रबन्धस्य वा दोषत्वात् । तदुक्त- 
मष्टमस्कन्धे, जित्वा थालान्निबद्धाक्षाश्नरो हरति तद्धनमिति । स्वैषां 
तथा प्रतीतेश्च । मरीच्युदकस्थलेऽपि तेजः प्रावल्यश्येव दोषत्वम् । 
तथा गन्धर्वैनगरस्थलठे बस्तुसामथ्यैस्येव दोषत्वम् । पवमन्यक्रापि। 

भास्कराचायोम्तु-स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्यात्वं त्वया जाग्रत्य- 

लययवाध्यत्वादक्तव्यम् । तश्र खप्नस्यत्वबाधकीभूतप्रत्ययेऽपि मि- 
थ्यात्वमेवाङीकृतमिति तस्य तेन बाधाभावात् खप्नस्य मिथ्यात्वा- 

सिद्धौ दृष्टान्तासिद्धचा तेनानुमानेन जाभ्रत्मलययस्य मिथ्यात्वं न सा- 
धयित शक्यमित्यपि दू षणमाहः। 

शर्थसारथिभिधास्तु-नीलक्ञानस्यात्मावसायित्वं केन गृ्य- 
ते, नीलस्य विज्ञानाकारत्वं च । न तावन्नलक्ञानेन । नीरमात्रप्रका- 
दानात्। अथ विमतं नीलादिकं स्वात्मांशभूनक्षानाकारः । स्वसं- 
वेत्ता 1 बाह्यत्वघरिनग्राह्यलक्षणायोगादिष्याचुमानात् । तर्हिं 
तदूनुमानम।त्ांशभ्राहि वा १ न वा १। आच तस्य तथात्वे हेत्वन्त- 

राकाङ्का, तरप्तद्धेतोरित्यनवसानादसिद्धि दितीये तु नीलादि्षानेः 
किमपराद्धं यन स्वानुमाने तथत्वमङ्कीरृव्यापि बाष्पकाश- 
कानि तान्यात्मन्यवरष्यन्ते । किञ्च । अल्लानविषयकञ्ञानस्य क्चाना- 
भाव पव ग्राह्यः । नच क्लानाभावस्य ज्ञानात्मता सम्भवति । अलय- 
स्त्रिरुद्धत्वादित्यादीनि बहूनि दूषणान्याहुरिस्युपरम्यते । चक्ार- 
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मपि हृष्यमानः म्भः स्तम्भ एव । सस्य पोपे प्ररत्तिन्याधा- 
तश्चकारायैः ॥ २९ ॥ 

न भावोऽनुपरुग्धेः ॥ ३० ॥ 
यदप्युस्यते, बाहमर्थव्यतिरेकेणापि वासनया ज्ञानवैचिष्यं भ- 

विष्यतीति । वन्न वास्तनानां न भाव उपपद्रते । न्मते बाह्ा- 
धस्यानुपरम्पेः । उपलम्धस्य हि वासनाजनकतम् । अनादिवे 
लन्धपरम्परान्यायेनापतिगरैव । अर्थव्यतिरेकेण वासनाया अ- 
भाषराद् वापनाग्यतिरेकेणाऽप्य्थोपरब्धरन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थ- 
सिद्धिः ॥ ३० ॥ 

ननित कतके सततम थीकगन््य्ः 

सूचितं दूषणान्तरमाह: । # स्वस्येत्यारि # । प्रदृ्ेबाह्यत्वात् तव- 

स्तित्वस्य चानङ्ीकारात् तयेत्यथेः । तेन प्रपञ्चस्य न स्वप्रादितुल्य- 
त्वमिति सिद्धम् ॥ २९॥ 

न भावोऽनुपलब्धेः ॥ क्षणिकविक्षानवायुक्तं॑क्षानयेचिप्यहेतु 
दूषयतीलयाशयं स्फुदीकुवेन्ति । # यदीत्यादि # । भयमथैः। वास- 
ना हि अनुभवजनितः स्मृतिजनफः संस्कारः कायैलिङ्ककानुमा- 
नात् सिद्ध चति । अनुभवं विना तु न तस्या उत्पत्तिः । अनुभवस्य 
चाथ विना। अथेस्तु त्वन्मते नास्त्येवेति तज्नकाभवे कर्थं तस्याः 
सिद्धिः। अथ विचिश्राज्जानाद् वासना, व्िचिश्राभ््यो वासनाभ्यो 

कञानानीति हेतुमद्धाषेन विक्षानवासनाचक्रमनादि परिषत्त॑त इति घ- 
रि थ तस्याप्यन्धपरम्परान्यायेन तस्य क्षानस्याप्रतिषठेव । अथब्य- 

रेकेण घासनाया अभावात् । यदि शथव्यतिरेकेण बासनाः स्यु- 

,लदा स्थप्रे दषटटीत्थितस्य तदनुमवजन्या वासनास्ताभ्यश्च तादृशानि 
विक्षानन्येव सर्वदातुवर्ेरन् । न तु तद्ठिसददानि जाग्रधिक्षानानि 
वेयुः । तदुपमदंकस्य बाह्याथस्य त्वन्मते अमाघात् । इयते त्वन्य- 
था अतोऽथष्यतिरेकेण वासनाया अभावावृस्वयेन वासनाभ्यतिरे. 

केणाथोपरम्बेश्च ध्यतिरेकेणेद्यन्वयग्यतिरेकाभ्वामयेसिखिरिति म 
बाह्याचलाषः शाकषः ॥ ३० ॥ 

९३ 
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क्षणिकता ॥ ३१ ॥ 

पासनाया आधारोऽपि नालि । आटयविङ्गानस्य क्षणिक 
त्वात् । टचिविज्ञानवव् । 

एवं सौत्रान्तिक विङ्नानवादी च प्रहयक्तः । माध्यभिकसत 
मायावादिवदपम्बद्धमागिलादुपे्य इति न निरोक्रियव आ- 
चर्येण ॥ २९ ॥ 

पव) यान्तम 

क्षणिकत्वाश्च ॥ प्रकान्तरेणापि वासनां निराकरोतीद्याशयेना- 
हः#घासनाया इत्यादि # । अयमथः । इत्तिविज्ञानं वासनाजनकं पूवे- 
क्षणद्रतति । तदाधारश्चाटयविक्षानं तत्समानकालम् । एवं सति ब्- 
स्िविक्षानेन यद् वासनोत्पादनीया तदानीं इत्तिविक्ञानाधारस्या- 
लयविन्लानस्य नष्टत्वादाधाराभावेनापि बासनानुपपत्तिः। तदानी- 
मालयविक्षानसन्ताङ्खीकारे क्षणिकवादहानिः । यदि च सन्तानिन 
आलयविक्षानस्य भृत्तिक्षानाधारत्वं तस्सन्तामस्य घासनाधारत्वमि 
सयुच्यते, तदाऽपि इत्तिविज्ञानवेसादशयहेत्वमावादसङ्कतिः । यदि 
श सन्तानप्रवाह एव वासनेत्युच्यते, तदाऽपि, उत्तरोत्पादे च पूवै- 
निरोधादित्यादीनां दुषणानामापत्तिः। तस्मादसङ्तमेवेदं मतमिति। 
उपसंहरन्तिकएवमिलयादि+# । तहिं माध्यमिकः कुतो न दृष्यत इत्यत 
आदुः # माध्यमिकेद्यादि # । थथा हि मायावादिनः श्ुतिच्छाथा- 
साद्राय स विष्ठावयन्ति तथा सोऽपि युक्तिच्छायामादाय सर्ब 
नारायतीत्यसम्बद्धमाष्रत्वात् स्वयुक्तिभिरेव दूषितप्रायः । स हि 
सवरश्चन्यवादी येन प्रमाणेन शून्यतां साधयति तत् प्रमाणं वतेते, न 
वा ?। यदि वर्तते तदा सवेद्युन्यत्वप्रतिक्षाषानिः। थि नास्ति तदा 
तदभावे फथं सवेशून्यतां साधयेत् । किञ्च, स हवं बदति । यद् 
सत् तन्न कारकैजोयत। यथा शशविषाणम् । यत् सतर तदपि भा- 
वादभावाख्च नात्पचते । तथाहि । न तावद्धावति । पिण्डवीजा- 
धपमर्देनैव घटाुराुत्पत्तिद शनात् । नाप्यमावात् । भभावात्मकष- 
त्वस्याभावान्वयस्य च कर्वैष्वद् शनात् । न स्वतः । आत्माश्यप्र- 
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सवेथानुपपततेश्च ॥ ३२ ॥ 

कि बहूना । बा्ठवादो यथा यथा विचार्यते तथा तथा अ- 
सम्बद्ध एवेसले विक्तरेण । चकाराद् वेदवरिरोधो सुल्यः ॥ ३२॥ 

सङ्कात्, प्रयोजनाभावाश्च । न वा परतः । परोत्पत्तौ' परव्वापिशेषात् 
सवतः सर्वोत्पन्निभ्रसङ्गात् । एवं जन्मनि निरस्ते जन्माभावदिव 
बिनारशास्याप्यभावः। नापि सदसत् । सदसतोरितरेतरविलक्षणस्वा- 
देकस्य सदसद्धावानुपपत्तेः । नापि सदसद्विखक्चषणम् । एकश्च तथा- 
त्वानुपपक्तः। अदशेनाश्च । अतः कोरिचतुएटयनिमुक्तं शल्यमेव त- 
र्वम्, अभावापत्तिरेष मोक्ष इति । तदिदमसङ्तम् । तथाहि । य. 
सवया चतुष्कोरिनिमुक्तं शुन्यं तत्वं व्यवस्थाप्यते, तत् डेनचित् प्रमा- 
णेनावगतमुत प्रमाणं किना वस्तुसामध्यात् । नान्यः ।-तथा सलया- 
काराकत् सविजनीने स्याद् न वादिनो पिप्रतिपचेरन् । किञ्च, तत् 
सामथ्यै तत्रास्ति न वा। यद्यस्ति तहिं तदाधारं शरन्यमप्यस्त्यवेति न 
खतुष्कोटिनिमुक्तता । अथ नान्ति, तदापि तथा । नाद्यः । प्रमणे- 
इप्यल्िनास्तिभ्यां विकल्पिते चतुष्फोरिविधुरतासिद्धः।फिञथचीयेनाव- 
गते तव् किं प्रमाणे, प्रयक्षमनुमानं वा । नाचः। सावेजनीनत्वाभावरेन 
तव प्रक्षस्य प्रतिपाद्यनाद्रणीयत्वात् । अथ यद्विचारासहं नच्छर- 
न्यमिव्यनुमातव्यं, तदा तवोदाहरणाभावः। सवेस्येव पश्चीकरणति् । , 
तथाच नानुमानस्य सिद्धिः । अथ, धरः.श्न्यः । उक्तरीत्या क्चारा- 
सहत्वात्, पटवदिति परोक्तरीतिकप्रयोगेणानुमातव्यम् । तदा तु 
सुषणजन्यकरकादौ तन्तुजन्यपरादौ च ग्यभिचारेणोपमृच प्रादु 
भाषस्य निरस्तत्वाद्भावादेव भाषोत्पलतिः सिद्धैवेति न विचारासह. 
स्वस्य सिचिरिति स्वयुक्तिमिरेष दूषितत्वान्न निराक्रियत इत्यथः॥३१॥ 

सर्वथानुपपत्तेश्च ॥ माप्यमश्र निगदव्याख्यातम् । प्तेनेवाः 
व्यसम्ब्त्वबोधनेन केवरदृषएटमात्राु सारी चावांकोप्पि प्रत्युक्तो 
हेयः । नलु यद्यप्यत्र विक्षानातिरिक्तप्रपश्चसक्व समथितं, तथापि तु- 
-तीयस्कन्धे कापिरेये, 'हानमेकं परा्चीनेरिग्द्रियत्रेह्म निगुणम्। 
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नैकसिमि्षसम्भवात् ॥ ३३ ॥ 

विव्षनसतमयो निराक्रियते । ते रन्तनिष्ठाः पपे उदासीनाः सष्ठ 

विभक्तीः परेच्छया वदन्ति । स्याच्छब्दोऽभीष्टवचनः।अस्तिनास्य- 

बक्तव्यानां भरयेकसयुदायाभ्यां स्यातपूकः सप्परकारो भवति । 

तदेक स्मिन् योजयन्ति । 

अषमालथैङ्पेण शान्त्या शब्दादिधर्मिणेलत्र, तथा दशमस्कभ्धे 
“ससं रजस्तम शति गुणास्तवृडतयश्च याः। त्वय्यद्धा बरह्मणि षरे क- 
लपिता योगमायया । तस्मान्न सन्त्यमी भावा यदहिं त्वायि विकल्वि- 
ता इ्यत्रैवमन्यत्र च प्रपञ्चस्य क्षानमाश्रसवं फलस्पितत्वं चोच्यत इति 
कथं तद्विरोधः परिदत्तैवय शति चेत् । उच्यते । कपिलेन हि प्रपञ्चं 
ब्रह्मात्मफत्वेनाजानतां बहिमुखतया ब्रह्ममिश्नगुणजन्यपृथगथत्वेन 
जानतां प्रतीतिमादाय तस्या एकदे दाखस्वभावभ्राहित्वेन तादशप्र 
तीतिविषयम्त्वमपोधय क्षानात्मकन्रह्मरूपता बोध्यते वेराम्थाथ, न 
तु बरह्मोपादेयाथरूपताऽप्यपोदचत शति ब्रह्मनिगुणपदाभ्यामवसीयते । 
तथा सति कम्तश्र विरोधः । एवमेव दशमस्छन्धीये वाक्येष्पि केय- 
म् । तत्रापि सांस्यसिद्धानामेव योगमायाकस्पिततया अभादविधा- 
नात् । पवं सर्वध्रावान्तरप्रकरणवरोन वेराम्या् महेन्द्रजालपक्षमि- 
न्दियायनखृष्टिपक्चं चादाय मतान्तरसिदधस्यैव बोधकं केयम् । भतो 
न कोऽपि कापि विरोध इति सव सुख्यम् ॥ ३२॥ ५॥ 

तैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ अधिकरणमदतारयन्ति । # विषसने- 
त्याहि # । पत पव क्षपणका आता जेनाश्चोच्यन्ते । युक्त कच्छाः 
पू दूषिता, इदानीं विवसना दृष्यन्त इति वाचस्पतिमिशनाः। 

सोगतवज्ञेना अपि परमाणुकारणत्वादिकं जगतो वदन्तीष्ल- 
नन्तरं जेनपक्षो दुष्यत इति रामानुजाचायोः। 

वस्तुतस्तु विरुद्धधमोन्तरत्वं ब्रहमण्येष प्रमाणसिद्धं, नान्य- 
ओति श्यापयितुं तददूषणम् । सूत्रेषु तथेव प्रतीतेरिति प्रतिभाति । 
दूष्यांशमनुबदन्ति # ते हीर्यादि # । यतस्त ददशा भतो सङ्कीरपानू 
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सप्त विभागम् परेषां धिवक्षावशेन षद्न्ति । तायं धकारः । स्या- 
च्छब्दोऽभीष्टवचनः। इव-वा-एवप्रथतीनामुपमादिवा चकत्वस्य सु- 
भरसिद्धत्वात् । तथाऽयमध्यमीष्टवाचकोऽनेकान्तं द्योतयति । तोऽ 
स्त्यादिमेदैः समयस्तेषां सप्परकारो भवति । तत््मरकारसप्तकमकेक- 
स्मिनू योजयन्तीवयथः । परेच्छा त्वग्रे वाच्या । साम्प्रतं तु दूषणं भ- 
पश्चायतु ब्रन्थान्तरोक्तं तन्मतमन्यद्ष्यनूद्यते । ते शेवं मन्यन्ते | जी- 
धाजीवात्मकं जगद तन्निरीश्वरम् । तेन सद्धंपतो द्वावेव जीवजडी 
बोधाबोधात्मको पदार्थो । विस्तरतस्तु जगत् षड्द्रव्यात्मकम् । 
तानि च द्रभ्याणि जीवधमाधमेपुद्रलकालाकाशास्यानि । अत्र जी- 
वाल्िविधाः । बद्धा यागासिद्धा मुक्ताश्च । धमो नाम गतिमतां ग- 
तिहेतुभूतो द्रभ्याविशेषो जगदृव्यापी । अधमेश्च खितिहेतुभूनो भ्या- 
पी । पुद्रखो नाम वणेगन्धरसस्परंवद् द्रव्यम् । तश्च दिविध, पर- 
भराणुरूपं तत्सङ्कातात्मकपवनज्वलनसलिलधरणीतनुमवनादिक्ं च। 
कालस्तु भभृदस्ति मविष्यतीतिभ्यवहारहेतुरणुरूपो द्रभ्याविरोषः । 
आकाशोऽप्येकोऽनन्तप्रदेशश्च । तेषु परमाणुव्यतिरक्ताः पञासि- 
काया दति संगृह्यन्ते । जीवास्तिकाया, धमोसिकायोऽधमोस्तिकायः, 
पुद्रलास्तिकाय, आकाशालसिकायश्चोति । अनेकदेदावत्तिनि द्रष्ये 
अस्तिकायदाढदः । तत्र जीवाल्िफायखिविघधजीवात्मको ष्याख्यातः। 
धमास्तिकायः पवृर्यनुमेयः। अधमोस्तिकायः सित्यनुमेयः। पुद्रला- 
सिकायस्तु परमाणुग्यतिरिक्तानि चत्वारि भूतानि, खावरं जङ्गमं 
चति । परमाणवस्तु नाऽस्तिकाय इत्युच्यन्ते । परमाणवश्चेतेषां मते 
पकविधा, न तु चतुर्विधाः । पएृथिव्यादिमेदस्तु परिणाममेदङ- 
तः । आकाशास्तिकायो दधा । रोकाकाशोऽलोकाकाशश्ति । स- 
्रोपयुपरिखितानां लोकानामन्तव्तीं रोकाकाशः । तेषामुपरि 
भोक्षष्यानमलोकाकाशास्तत्र हि न राकाः सन्तीति । तदव जीवाजी- 
वपदर्थौ पञ्चधा प्रपञ्चित । जीवानां मोक्षापयोगिनमपरर्मापि महं 
कुन्ति । जीवा जीवाख्रवसंवर्यनजरबन्धमाक्षा इति जीधाज्जीवां 9 
पञ्चितौ । तत्र जीवस्तु शानद्रानवी्यसुखगुणः सावयवा देहपरि- 
भाणः। अजीवस्तु जीवभोग्यं वस्तुजातम् । आखवससवर्रनजराख- 
यः पदाथौः प्रबृतिरक्षणाः प्रपञ्चशन्ते । द्वेधा प्रवृत्तिः । सम्यग् मि- 
थ्या च | तत्र मिथ्या प्रवृत्तिराखवः। आस्ञाव्रयति पुरुषं विषयेष्वि- 
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तीन्दियप्रहृसिराख्लवः। इृन्द्ियद्वारा हि पौरुषं ज्योति्विषयान् स्पू- 
शाद् रूपादिरूपेण परिणमत इति । अन्ये त्वाहेताः कमोण्यालवमा- 
हः । तानि हि कल्तोरमभिव्याप्याख्लवन्ति, क्तोरमनुगछन्तीव्यासर 
वः । सयं मिथ्याप्रबरसिरनथहेतत्वात् । संवरनि्जरो तु सम्यषप्रबर- 
त्ती । तत्र शामदमा्िरूपा प्रह्वाः संवरः । खा ह्यास्रवं स्रोतसो 

दारं संदृणोतीति संवर इत्युच्यते । निजेरस्त्वनादिकालप्रवृ्तिक- 
षायकटुषपुण्यापुण्यप्रहाणदेतुस्तपघ्शिलारोहणास्नातमोनवीरासन- 
तिष्ठतिभोजनकेशोव्टुश्चनादिलक्षणमहैदुपेवृश्ाकगतं तपः। तदि 
सखखवुःखोपमोगेन पुण्यापुण्यं निःशोषं जरयतीति निजेर इत्युच्यते । 
शन्धस्त्वष्टविधं क्म । तत्र ज्ञानावरणीयं दशनावरणीयं मोहनीय- 
मन्तराय॑मिति चतुर्विधं धातिकमे । तत्र सम्यग् ञानं न मोक्चसा- 
धनम् । न हि श्षानाद्रस्तुसिद्धिरतिप्रसङ्घदिति विपयेयो क्ञानावर- 

णीं कर्मोच्यते । आरईतदश्नाभ्यासान्न मोक्ष इति क्षाने दशेनावर- 
णीयं कमे । बष्टषु विप्रतिषिद्धेषु मोक्षमार्गेषु तीथकरेरुपदिरषु विशे- 
घानवधारणं मोहनीयं कमे । सन्मोक्षमागेप्रइत्तानां तद्विष्नकरं चि- 
जञानमन्तययं क्म । तद्धि जीवगुणानां क्ानदशरनवीयेसुखानां घा- 
तकरमिति धातिकरमन्युच्यते । वेदनीयं नामिकं गोतिकमायुष्कमिति 
चतुविधमधातिकमे । तद्धि शरीरसंस्थानतदभिमाननत्स्थितितत्पर- 
युक्तसुखदुःखोपेकषादेतुभूतम । तश्र वेदनीयं नाम शङ्क पुद्रलविपाक- 
हेतुः । तद्धिबन्धोऽपि न मोक्षपरिपन्थी । तत्क्षानाविधातकत्वात् । 
श्ुह्धपुदगलारम्मकं वेदनीयकमोनुगुणं नामिकं कमे! तद्धि श॒ङ्ध- 
पुद्गलस्यादयाचस्थां कललबुदूबुदादिमारभते । गोत्रिकं त्वव्यारृतं त- 

तोऽप्याचं शक्तिङूपेणावस्थितम् । आयुष्कं तूत्पादद्वारेणायुष्कायति 
कथयतीति। तान्येतानि शुङ्कपुद् गलाध्रयत्वादधातीनि कमोणितदेत- 

त्कमौ्टकं पुरुषवन्धकत्वाद् बन्ध इत्युच्यते| मोक्षस्तु विगलितसखम- 
स्तङ्केशस्तद्वासनस्य अनावरणन्ञानस्य सुखेकतानस्य खरूपाविमा- 

घः ताददाश्य उपरिदेशावधानं वा। स च बन्धनिदृत्तो नियसिदधा- 
हदनुग्रहाद् भवतीति। पवं जीवादयः पदाथो व्याख्याता पतत् स 
वस्तुजातं सत्वासतनित्यत्वानित्यत्वभिश्त्वामिश्नत्वादिमिरनेकान्ति 
कमिच्छन्तः सप्तमङ्गोनयं नाम न्यायमवतारयन्ति।स्यादस्ति,स्याश्नास्ति, 

स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति 
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तदू विरोधनासम्भवाद युक्तम् ॥ ३६ ॥ 

चावक्त्यः, स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्ेति। स्याच्छष्दो निषा 
तः।यथाहुः। वाक्यष्वनेकान्तद्योती गम्यं परति विशेषणं स्यान्निपातोऽध. 
योगित्वात्तङन्तप्रातिरुपक इति। तदिदं दषयन्ति # तद् विरोधनासं- 
भवादगुक्त मिति#। अयमथेः। योऽयं सप्तभङीनयो नामन्यायः सर्वघा- 
वतारितः स त्वयाभ्युपगतेषु जीवधमोधमेपुद्ररटकाटाकाशेषु तद्वा- 
न्तरविधासु अस्िकायादिषु तद्धमषु भआस्रवसवरनिजेरेषु बन्धमाक्ष- 
साधनेषु तत्तत्फठे बन्धमोक्षे चावतरन् सवोनेव त्ववुक्तान् पदार्थान् 
सच्वासनच्वादिभिः स्वरूपतो नित्यत्वानितयत्वादिभिधमतोऽवस्थात- 
च सन्विग्धान् कुर्वस्तहशेनस्यातिपेखवत्वं तीथकरस्याहैतश्च भ्रान्ति 
मेव चोतयन् प्ेक्षावसद््तिमेव निरणद्धीलययुक्तम । नच यथा 
धरो ध्रटरूपणाल्ि, पटरूपेण नास्त्यवै सवे स्वरूपेणाल्ि रूपान्तरेण 
नास्तीति कथमसम्भव इति वाच्यम् । एवं सति येन स्पेणास्ति तेन 
रूपेणास्तयेव, येन नालति तेन नास््येवेति तनत्तद्रपे तद्धङ्के तदिरुदम- 
सम्भवाद्, वस्तुतस्तु विषयमेदेनालिनास्त्योस्तत्ैकान््याभञ्जकत- 
या भङ्"वध्यैवाभावाच्च सप्तभङ्गीनयस्यासा्वतिकपरसङ्कः । यदि च 
तत्राप्यस्ति सप्तभङी, तदा. तत्पद्ाथस्वरूपमस्तीत्यपि स्यान्नास्तीवय- 
पीति स्वरूपानध्यवसानप्रसङः। किञ्च । ये भङ्रूपाः सप्ताथास्त- 
श्रापि सत्तभङीसद्धावेकोनपश्चाशद्ङीप्रसङ्ः । तेऽपि यथा 
त्वयोच्यन्ते तथाऽन्यथा वेतयनध्यवसानप्रसङ्श्च । नच सर्वमनै- 
कान्तिकमिद्यवधारणं निश्चितमेवेति वाच्यम् । अवधारणस्य सवै- 
मध्यपातेन तत्रापि सप्तभङ्कश्ुपनिपातात् तस्याप्यनिश्चयप्रसङ्क त् । 
अतो भङ्गानां परस्परविरोधेनेकस्मिन् घर्मिण्यसम्भवाद्गुक्तमयेदं 
द्दौनमिति। किञ्च । था एषा स्तमङ्ी पकेकसिमिन् योज्यत सा 
केन प्रमाणेन. कुत्र वाऽवधृता इति वक्तव्यम् । प्रलयक्षणव सवेत्रति- 
चक्ष । स्श्रावधियमाणस्य सवेजनीनत्वदशेनाश्न तत्र वादिनां बि- 
प्रतिपत्तिः स्यात् । प्रक्षस्य निश्चयाङ्गीकारे च तत्र नास्तीदादि- 

(॥ 
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मङ्निवृत्था त्वन्न्यायस्य सावैत्रिकत्वं च भज्येत । कथनादवक्तव्य- 
त्वै भज्येत । एवं प्रमाणान्तरेणावधारणेऽपि क्षेयम् । यदि च सर्व 
वस्तुजातं द्रव्यपयौयान्मकमिति द्रव्यात्मना सत्वैकत्वनित्यत्वादिकं 
व्युत्पाद्यते पयोयात्मना च तद्विपरीतं व्युत्पादते । प्यायाश्च दव्य- 
स्यवस्थाविशेषास्तेषां भावाभावरूपत्वादिकं सवैमुपपश्नमिव्युच्य- 
ते। तदाप्येकस्य वस्तुन एकस्मिन् कालेप्सितित्वनास्तित्वयोरसम्भ- 
घ एव । उत्पादविनाशश्षालित्वतद्धैपरीव्यरूपानिल्यत्वयोश्चासम्भव 
पव । इं च काठमेदेऽपि न सम्भवतीलययुक्त पवायमभ्युपगमः। 

यत्तु कथिदनन्तवीयेनामा स्याद्वादी । 
तद्विधानविवक्षायां स्यादस्तीति गतिभेवेत् । 
स्याश्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तक्निषेधे विवक्िते॥ 
रमेणोमयवाञ्छरायां प्रयोगः समुदायवान् । 
युगपत्तदविवक्षायां स्याद् वाच्यमशक्तितः॥ 
आद्यावाच्यधिवक्षायां पञ्चमो मङ् इष्यते । 
अन््यावाच्यपिवक्षायां षष्ठभङ्समुद्धवः ॥ 
समुश्चयेन युक्तश्च सप्तमो भङ्ग उच्यते इति परेच्छारृतव्यव- 

स्या सप्तभङ्कान् प्रतिपादयामास । युगपद्ालित्वनास्तित्वयोर्विंवक्षा- 
यां क्रमवर्भित्वादुभयं युगपदवाच्यम् । आच्याल्तित्वभ ङ्गोऽन््येनास- 
रवेन सह युगपदवाच्यः। अन्लयश्चादयेन भङ्गेन सह् युगपद्बाच्यः । 
समुच्चितरुपशान्य एककेन सह युगपदवाच्य इति तदर्थं चाहं । 

अत्रोच्यते । ये एत सक्तमङ्काविवक्षामेदेनोपपादितास्ते कि व- 
श्तुनो नेसर्गिका धमो आगन्तुका वा, आरोपिता वा, तद्विषया वा । 
नाधः । नैसार्गिकस्य घस्य स्वभावत पव वस्तुषु सत्ताया नियत- 
तया सप्तानामपि भङ्गानां विवक्षां विनापि सत्वप्राप्त्विवक्षानिवेश- 
नस्य तश्राधरयोजक्षत्वात् । न द्वितीयः । एकान्तस्य कस्यापि नेसर्गि- 
कस्याभावे भागन्तुकस्यापि इष्टविराधनाशक्यवचनत्थात् । अत एव 
न ततीयोऽपि । आरोपितमङ्गवोस्तवधमनिकान्तयस्य कशुमहाक्य- 
सेन तस्य वैयथ्यौच्च । न तुरीयः। अनया भङ्कट्पनया नेसमगिंक 
स्यनिकान्नित्वायोगाव । नाप्येषां नेसर्गिकत्वम् । परस्परषिरोधप्रवर- 
नेन प्रायीभैरेव दूषितत्वात् । अतः सप्तानां भङ्ानामितरेतरविरे- 
घनासम्मवादयुक्तमवेकत्र निवेशनम् ॥ ३३॥ 
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एवञ्चातमाऽकात्सन्यम् ॥ ३४ ॥ 

ननु कथं विरदासीनस्य तद्दूषणमत आह । एवमपि सति 
त्रासमनो वस्तुपरिच्छेदादकार्ल्यं न सर्वम । 

अथवा श्ीरपरिमाण आत्मा चेत तदा सर्वशषरीराणामतुस्य- 
तादात्मनो न काल्यं न कृतस्नशरीरतुस्यत्वम् ॥ ३४ ॥ 

नच पयोयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३१५ ॥ 

दारीराणामवययोपचयापचयानुमारेणात्मनोऽपि देवतियड- 
मनुष्येषु अयवोपचयापचयाभ्यां तनतुर्यता स्यात् । तथा सति 

पवश्चात्माकात्सन्यम् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि # 

व्याकुर्वन्ति । # पवमित्यादि # । एवमातमनिष्ठतया तदृदुषणेऽनङ्गी- 

तेऽपि सति परमाणुभ्य एव खृ्ट्ङ्ीकारेणालनो वस्तुपरिच्छेदा- 

ङ्गःकाराद् अकारस्य, सर्वत्वं न मवति। तथाच मोक्षद शायामलोका- 

काटावर्सित्वेन तत्छृतावरणसम्भवान्निरावरणप्रतिल्ञाहानिः। किञ्च । 

सर्ववस्तुप्वात्मामावादात्मनामल्तिकायत्वप्रतिहञाहानिश्चेत्यथः । अ- 

थाक्ाशावरणं नावरणम् । दिगम्बरे्वनादृतत्वव्यवहारात्। भत्मना- 

असर्वत्वऽपि जातिवत् तन्न तत्र व्याप्तः वचनत्वेन जीवास्तिकाय- 

श्य न हानिरियाशद्खा पक्षान्तरमाह; # अथवेत्यादि # । यथा ब- 

हिर्विरोधेन सक्तमङ्गायोगो दूषणम, एवमेव दहपरिमाणात्मवादा- 
ङ्ीकारेण देहानां सर्वेषां ्यक्तिभदेनावस्थामेदेन चातुल्यस्वान्मुभ्य- 

जीवस्य केनचित् कर्मणा गजरशरीरे प्रवेशे शरीरेकदेश पव स 
जीवः स्यादेकदेशान्तरं च जीवश्चन्यं स्यात् । नच सिद्धान्तवद् गुण- 
व्याप्या दोषः परिहततैग्य इत्यपि युक्तम । तथा सत्यणुत्वल्यागा- 

योगात् । चकारात् पिपीरिकादिदेहे प्रविस्त न सम्मीयेते- 

ल्यपि सूखयते ॥ ३४॥ 

नच पयायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ फिथिदाशङ्खा प- 

रिहरतीद्याशयेन ग्याकूुवैन्ति # शारीरणामित्यादि # । अयमथः । 
८४ 
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प्यपिणाविरोष इति न षृक्तव्यष् । तथा पवि विकारापत्ते; । 

सङ्कोचविकासेऽपि विकारस्य दृष्परिहरत्रादं ॥ ३५ ॥ 

अन्यावस्थितेशोभयनियत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥ 

अन्यावस्थितियुक्तिसमयावस्थितिलस्माद्धेतोः । पूदोषपरि- 
शराय च उभयनियलं भबेदणुलं वा, महन्वं वा । उभयथापि 
दारीरपारिमाणो न भवतीति न तवार्थसिद्धिः ॥ ३६ ॥ 

ज्ीचो हि नानाविधेन कमौष्टकेन क्ञानावरणीयादिना तत्तच्छरीरषु 
प्रविशति । ततो निर्गच्छति च । तानि च शरीराणि नानापरिमाणा- 
नीति तेषां शारीराणामघथवोपचयापचयानुसारेण देवादि शरीरप- 

विष्टजीबस्याप्यवयवोप्चयापचयाश्यां त॑त्तच्छरोरपरिमाणता वक्त 

हाकयते। तथा सति पयायास्येनावस्थाविरोषेण क्रमिकेण प्रवेशेन 
वा परिमाणस्याविरोध शति सूत्राशेनाशड्य, नचेति परिहरति । एवं 
न वक्तव्यम् । कुतः ? । विकारिकादिभ्यः। विकारसावयवत्वानिल- 

त्वानां प्रततिरछोकायतमताद्षिदोषः। फिञच । तेऽवयवाः कुतर गस्ड- 

म्ति, तिष्ठन्ति च महान्तं कालं, कुतथायान्तीत्यपि निद्धांरयित॒म- 
काक्यम् । अथ न ततोऽपगच्छन्ति, किन्तु स्वत्पदारीरघापी घरे 
दीपावयववद् सुष्टधादिखितपटषद् षा सङ्कुच्य तिष्ठन्ति, पुनषृच्छ- 

रीरप्रा्तौ विकाशं प्राप्युवन्तीति विभाव्यते, तदापि विकारवत्वं तु 
बु्परिहरम् । तथा सत्यनित्यत्वापाताद् बन्धमोक्षाङ्गीकारो बा- 
ध्येतेति ॥ ३५॥ 

अन्त्याघखितेश्चोभयनिष्यत्वादविरोषः ॥ दूषणान्तरं वद्ती- 
ह्याशयेनाहुः । # अन्येत्यादि #। दिगम्बरे मोश्चावस्यागतो यो 
जीवस्तत्परिमाणमवखितमिष्यते । ̀ मुक्तस्य जीवस्य देहान्तराभा- 
वात् तन्नित्यं परिमाणम् । एवं सति त्वदङीकृता या अन्त्यपरिमा- 
णनिलता तस्माद्ेतोः। चकाराच्चावांकमतं वारयित विकारादि- 
प्राप्त यज्जीवानिलयत्वं तत्परिहाराय उभयनि्यत्वाद् उभयोः संसार- 
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पत्युरसामज्नस्यात ॥ ३७ ॥ 

पराभिपेवाञ्जदजीवाभिराक सेशरं निराकरोति । 
षेदोक्तादणुमाग्रेऽपि विपरीतं व॒ यद् भवेत् । 
ताद वा खतन्त्रं बेदूभयं मूलतो एृषा ॥ 
तार्फिकादिमतं निराकरोति । 

मोक्षावस्पयोजीविपरिमाणश्य नित्यत्वं भवेत् । अणुस्ं घा मत्वं 
वा संसारिजीषपरिमाणं नित्यम् । नित्यद्रष्यपरिमाणत्वात् । आका- 

हशादिपारिमराणवत् । जेवान्त्यपरिमाणवदेत्यनुमान्प्त् ! अन्यथा वि- 
पशेतानुमानादन्त्यपरिमाणस्याप्यनिस्यत्वं स्यात् । अतोऽविरोषः । 
उभयथापि जीवः शरीरपरिभ्राणो न सेत्स्यतीति न तवामिमनाथ- 

सिद्धिरिष्यथः । पवमादैतान् योक्तिफानवगत्व कथित्तदरोने ध- 
उ दभवेदिति तस्यापि निवारणं कतम ॥ 

पतेषु षट्स्वप्यधिकरणेषु ब्रह्म जगदुपादाने न वेति सन्देह 
स्तचन्मतविरोघः सन्देदबीजे, नेति पूवैः पक्षः. सवेसमयानामयुक्त- 

त्वाद् ब्रह्मैवोपादानामिति सिद्धान्तो हेयः । ष्ठे तु ब्रह्मैव विरुदध- 
धमौधारं, नेतरदिति नियमो युक्तो, न वेति सन्देहः, स्याद्वादिभिः 

सर्वबन सथाभ्युपगमान्नेति पूवैः पक्षः । स्याद्वादस्यासङ्गतत्वाद् प्र- 

हमेव तयेति नियमो युक्त एव श्युतया भक्तपरत्यक्षेण च प्रमितत्वादिति 
सिद्धान्त शति धकारान्तरमधिकंः तेयम ॥ ३९ ॥ ६ ॥ 

पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ अधिकरणमवतारयन्नि । # प्रेतया- 

दि #। तथाच पर्युरिति षदुमेवाधिकरणमद्कम् । पूतैमते प्युर- 

भावाव्। तेन स्पृतिसिडद स्य पत्युखििनीं निराकरणं परस्तृयन दयथः। 

नन्धीश्वरवदस्य वेदाजुसरित्वात् कुतस्तक्निराकरणमित्यत आहुः । 

# घेक्केलयादि #। # तादइशमिति *# { वेदोक्तात् सर्वेकारीर्विप- 

रीतम् । वथादेतो हेतोाद्याबाह्मनिराकरणमिलयेः । पराभिगरेते- 

अवरनिकरणे प्पे विरोषमाहुः। # ताकिंकादीति # । तार्किका ने- 

ययिका, वेरोपिकाश्च। आदिपदेन दैरण्यगमोः, पातञ्लाः, काप 

+ 
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हिकः, कालामुखाः, पाश्युपताः, शेवाश्च । तत्र ताकेंकमते निघयश्ञा- 
नेच्छाप्रयज्ञाख्यविशेषधमेवान् सखामाविकशरीररहितो जीवादष्टस- 
स्पादितं शरीरं भूतावेशन्थयेनाविहय काय जगत् करोति । हैरण्य- 
गभौदीनां मते ह्धेशकमविपाकाशयैरपरामष्टः पुरुषविरोष देभ्वरः 
परधानपुरुषाभ्यामन्यस्तदाधिष्ठाता श्ुद्धसर्वशरीरो जगश्नर्मिमीते । 
कापालिकादीनां चतुणा मते तु निमित्तकारणं पश्युपतिर्सीभ्वरः। 

सर्वेऽप्येत हेभ्वरे जगदुपादानत्वं नेच्छन्ति । निमित्तकरारणत्वमाश्रमा- 
इः । तथा तार्फिकाः प्रमाणादिषोडशपदाथतत्वक्षानाद् ४७ । दिद 

सक्तपदाथौनां साधम्यवैघम्यल्ञानाश्च यथायथं मोस्षमाहुः । योगिन“ 
श्च निलयानिलयवस्तुविवेकमात्रात् । कापालिकास्तु 'तोक्मं च कारुकं 

सैव कुण्डलं च शिखामणिः। भस्म यक्षोपवीती च सुद्राषटूकं प्रचक्ष- 
ते। आभि्ुदितदेहस्तु न भूय दृह जायते । मुद्रिकाषट्कतच्वहः 
परमुद्राविशारदः । भगासनस्मात्मानं घ्यात्वा निवोणमृच्छती'्ा- 
दिकमाहुः । तथा कालायुखा अपि कपालपात्रभोजनशवभस्मस्नान- 
तत्मराथैनलगुडघारणसुराकम्भस्यापनतदाधारदेवपूजादिकम पेहि- 
कामुखिकसकलफलसाधनममिदघति । तथा दैवा अपिशदराक्षक- 
णं हस्ते जटा यैका च मस्तके । कपालं भस्मना श्ञानभेया 
दाहः । तथा केनचित् क्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्राह्मण्य- 

प्रा्तिमुत्तमाश्चमप्रासि चाहुः । "्दीक्षाप्रवेरामात्रेण ब्राह्मणो मवति क्ष- 
णात् । कापालं वतमास्थाय यतिभेवति मानवति । पाद्युपतशाख- 
मपि पश्चुपतिनेश्वरेण प्रणीतं पञ्ाष्यायि । तत्र पञ्च पदाथोः। स्या- 
यन्ते । कारणं, क्यं, योगो, विधिदुँःखान्तव, इति । कारणमीश्वरः । 
कायै प्रधानं महदादि च । योगोऽप्योद्ारादिष्यानधारणादि । वि- 
विलिषवणान्नानारि, गूढ चयोवसानो दुःखान्तो मोक्षःपरावः संसा- 
रिण आत्मानस्तेषां पाशो बन्यनम् । तद्विमोक्षो दुःखान्तः । पाड्ु- 
पतेवेरोषिकषमेयायिककापाणिकानां सुक्तयवस्थयायामरोषषिशेषगुणो- 
च्छित्था पाषाणकल्पा आत्मानो भवन्ति। सास्यशवयेशचतन्यस्व- 
भावास्तिष्ठन्तीति मेदः । ईश्वरं निमित्तकारणं मन्वानानामयमारा- 
यः । चेतनस्य खल्वधिष्ठातुः कखलदेः स्वस्वका्यं कुम्भादिरूपे नि- 
मि्तत्वमाध्रं दष्ट, न तू पादानत्वमपि । अत देश्वरोऽप्यधिष्ठाता जग- 

तो निमित्तमेव, न तूपादानम्। पकस्थेकस्मिन्नेव निमित्तत्वोपरादरान- 
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पतिशदीश्वरस्तस्माद् भिन्नस्तदा विपपरकरणाद् वैपम्यनेधृष्य 
स्याताम् । करप्रपिक्नायां खनीश्वप्वं युक्तिमूग्वादोपः । अघ्षाम- 
घनस्याद्धतोन पतितेनेश्वरमिद्धिः ॥ ३७ ॥ 

सम्बन्धानुपपत्ते् ॥ ३८ ॥ 

जीवव्रह्मणोवियुखादजकथोगस्यानिषए्वात् पतिचानुपपत्तिः। 
तुरयत्वादप्युप्तिरिति चकाराथः ॥ ३८ ॥ 

त्वयोर्विर््त्वादिति प्राप्तम । तत्रेदमुच्यते ॥ पत्युरसामञ्जस्यादि- 
ति॥किमसामञ्जस्यमिलयाकाङ्खारया विद्रण्वत । # पतिश्चदित्यादि # । 
ननु वैषम्यनेधुण्यसुतरे कमेसापेश्षत्वन खयमेव दोपः परित इति 
कथं ततकृतमसामञ्जष्यमिदोद्धावयत इयत आहुः । # कर्मेलयादि # । 
तश्र हि, पुण्यः पुण्येन कमेणा मवतीति, एप उ एव साधुकम कारथ- 
तीत्यादिश्रुपिसिद्धं विरुदधम। श्रयत्वं ख्यापितं तथोक्तम। एते तु न 
तथ। वदन्ति, भिन्तु द्टाजुस(रेण कल्पनया । ् रुतिसिदधस्य त्रिगुणा- 
तीतस्ाकारेभ्वरस्वरूपस्यानङ्गाकारात् । योगिभिः शु दसक्वोपाधि- 
कस्य नेयायिकेशानेच्छप्रयन्नतिरिकत विशेपधनिरदितलाशरीरस्या- 
ङ्गीकारेण तदशेनेषरु तद्धिरोधस्य स्फुटत्वात् । मादेभ्वरमतेऽपि जिलो- 
चननीलकण्ठादिविरिषटरूपाङ्ीकारेण, ताददास्य च नारायणोपनि- 
दादौ नारायणा दुत्पत्ते्कत्वात् तद्नङ्खीकरिण विरोधस्य स्फुर- 
स्वात् । तत् स्व मया प्रहस्ते प्रपञ्चितमिति नात्रोक्तम् । अतो यत् 
तैरङ़ीकरियते तद् युक्तिमूलमेवाङ्खक्रियते, न तु श्ुतिमिदम । अतो 
वेदविरुदयुक्तिमूरत्वादोष इत्यथः । सुषे साध्यनिर्देदश्याभावात् 
पूवाधिक्षारणरम्भसुत्रान्नशब्दस्यानुद्स्या साध्याक्ाद्भापूतिरित्याश- 
येनाहुः। # असामञ्जस्यादिव्यादि # । सूत्रयोजना तु नाकिकाचमि- 
मतः पतिना पपद्यते । कुतः ?। असामञ्जस्यात् । तथाच वैपम्यादिरू- 
पात् तस्मात् तथेल्यथेः ॥ ३७ ॥ 

सम्बन्धानुपपत्तथ ॥ दण्राजुसारेण दूषणान्तरं वदृती्या- 
हः । # जीबेत्यादि # । निमित्तमात्रत्वाङ्खीकारंण जीवपरमाण्वा- 

न्क 



६७० सपरकाशे अणुभाष्ये । 

अधिष्ठानानुपपत्तेशथ ॥ ३९ ॥ 

प चेश्वरो जगत्कतृलेन कटप्यमानो लोकिकन्यायेन कल्प- 
नीयः। सर चापिष्ठिति एव किञशिव करोतीर्वन्वरेऽप्यपिष्ठानम- 
ड़ीकरतव्यम् । तस्मिन् करप्यमाने मतविरोधोऽनरस्था अत- 
म्भवश्च ॥ २९ ॥ 

दीनां प्रधानस्य च नित्यत्वाङ्गीकारेण तत्तिरूपितसमवायस्य तद्- 
भिमतेदवरे अभावात् समवायसम्बन्धस्यानुपपत्तिः । जीवब्रह्मणो- 
विभुस्थादनवयवत्थाख्च कमेजस्यावयवज्स्य च संयोगस्य वक्तुमश- 
क्यतया जन्यस्य तश्याभावादजसंयोगस्य चानित्यत्वाद् वेषम्याद्यापत्या 
प्रव्ेनादे रदाक्यवचनत्वेन शशनप्रयोजकतया खरूपसम्बन्धस्यायु- 
क्टवात् परतित्वानुषपत्तिः । मच खरूपसम्बन्धान्तराभवेऽपि ख- 
सामिमाव पव सम्बन्धोऽस्त्विति वाच्यम । यतः सवेगतत्वचिद्रप- 
त्वादिना सुल्यत्वादर्ेनेव तत्षदधोगोपपततेश्चेशनस्याप्रयोजकत्वाद्- 
पि पतित्वानुएपसिरिति अक्षारसूचितोऽथः । एतेनैव प्रथानेशन- 
मप्वनुपपन्नमिति भ्यास्यातम । तस्यापि ग्यापकत्वमहदादिजनन- 
स्वभावतयाङ़ीकारेण तदीदानश्याप्यप्रयोजकत्वादिति । तथाचानु- 
पपकत तार्फिकादिमतमिलथः। मष्िश्नुलेखस्तुपरक्षणबिधया अ- 
नुरूसिरत्वाज्ातभ्यः। 

इदं सूत्रं रामानुजमट्टभास्कररोवमिशुभिने लिसितम। मध्व- 
शङ्कएभ्यां तु लिखितम् ॥ ३८ ॥ ७॥ 

अधिष्ठानानुपपर्तेश्च ॥ तार्किकमते दूषणान्तरमन्यवप्याहे- 
ल्याहुः। # स वेष्यादि # 1 अधिष्ठानं शरीरम । अयमथः । काय- 
त्वाहिलिङ्गकानुमनिजगत्करैत्वेन कट्प्यमान रैभ्वरो लोकिकन्या- 
येनोपादानगोचरापरोकषक्ठानचिकीषोयत्नवलया कल्पनीयः । लौ- 
किकश्च क्तौ शारीरमधिष्ठायैव करोतीतीदवरेभपि शरीराधिष्ठान- 
अङ्खीकसेष्यम् । नचाशरीरस्येव कैतवम् । मनसो निष्यस्वेऽप्यरा- 
परेषु शुक्तेषु मानसकायोद् रैना तत्र दष्टान्तामविन न्यायानघता- 
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करणवचेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 

करणवद् द़ीकारे अपम्बन्धदोषः परिहृतो भवति । वच्च 
न युक्तम् । भोगादिपसक्तेः ॥ ४० ॥ 

रात् । अतः शारीराधिष्ठानमवश्यमङ्कीकसतैव्यम् । अन्यथा शघ- 
विरोधन प्रतिवादिनं पयैनुयुञ्जानस्य तवैव निग्रहात् । तस्मि क- 
ट्प्यमाने निल्यानित्यविकल्पन मतविरोधः । सावयवस्य शरीरस्य 
नित्यत्वे जगतोऽपि नित्यत्वाविरोधादीद्वरासिद्धेः । नच तक्निरवय- 
घम् । अद्शंनादसिदेः । भथानिलयम् । तहिं तस्य कः कलौ । न 
तावज्ञीवः । तस्याशरीरस्य तत्रासामर््यात् । सोऽपि सशशीरश्येत् 
तस्यापि कत्रन्तरविचरेऽनवस्याप्रसङ्कः । अथ स्वयमेव स्वदारीरं 
भूतावेशन्यायेनाविद्य करोतीतिचेत॒॒ तदाप्युक्तैवानषस्ा । अतो 
वन्नलेपायितेवाधिष्ठानानुपत्तिः । चकारोऽनुक्तानां दोषाणां समु- 
चायकः | ते च जन्मादध्यधिकरणे प्रपञ्चितास्ततोऽवगन्तग्याः । 

माध्वास्तु-भधिष्ठानपदे आधारं व्याङ्कुषन्ति, निराधारस्य 
कतुत्वं न रमिति ॥ ३९॥ 

करणव्चक्न भोगादिभ्यः ॥ परोक्तं परिहारमाशङ्खा दृषयती- 
व्याहुः । # करणवदिव्यादि # । करणवदिति दितीया्थं वतिः । त- 
याच यथा शरीररहितोऽपि जीषः करणप्रामं मनश्चश्षुरादिकम- 
धितिष्ठति खस्वकारये प्रेरयति, तथा रश्वरोऽप्यशरीरः सवौञ्जी- 
वनधिष्ठास्यति । प्रधानपुरषो चाधिष्ठास्यति । अधिष्ठानं चात्र ख- 
स्वकार्ये नियोजनम् । पवओआसम्बन्धदोषोऽपि परितो भवति । भे- 
णीमुख्यवत् खस्वामिमाषेनेष निवोहादितिचे्ेदं युक्तम । कुतः! । 
भोगादिश्यःक#मोगादिदोषप्रसकेः। यथा हि करणाम्यधितिष्ठञ्जीवः 
पुण्यपापाभ्यां सुखदुःखमोगमाग् भवति, तत्र रोगदेषदिषां श्च । 
तथेषेभ्वरोऽपि भवेत् । तत्र तदसंसरगे नियामकाभावात् । नैभ्व- 
येस्य नियामकत्वम् । लोकिकेश्वयंवत्स्वपि तेषां दशौनात् ।. नापि 
निरतिशयितरूपाया देभ्वयेकाष्ठायाः । केवलामियुक्तिमिस्तस्वा प~ 
बासिद्धेः। मतो नानेनापि दष्टान्तेनाधिष्ठानस्षम्भव इत्यथः ॥ ४०॥ 
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अन्तवच्वमसवैक्ञता वा ॥ ९१ ॥ 

इन्धरः परकृतिजीवनियमारथमद्गीष्ृतः । तत्त तयोः परिच्छेद 
स॒ भवति । ततश्च रोकन्यायेन जीवप्रक़ृयोरन्तवन्सं भवेत् । तत- 
शानियतायां मोक्षदास्ेफस्यप् । एतदोपपरिहाराय विभुलनि- 
सतेऽङ्गीकरियमणि सम्बन्धाभावादसयैह्ता वा स्यात् । वस्माद- 
सङ्तस्तार्किकवादः ॥ ४१ ॥ 

अन्तवस्वमसव्ञता वा ॥ दूपणान्तरादपि तार्फिकप्रतिपन्न 
देवरो न युक्त इत्यादाय स्फुटीकुवैन्ति # हेभ्वर व्यादि # । अय- 
मथंः। न हि तेरीश्वरः भुतिश्रद्धयाङ्गीरृतः, किन्तु जीवानामनन्त- 
त्वाख्चेतनया स्वतन्धरत्वान्नानास्वभावत्वाच्च जगन्निमाणं तेन॑ भव- 
ति तेषां मोगनियमश्च न सम्भवति । प्रकृतेरुपादानत्वेऽपि चेतना- 
नधिष्ठिताया अकिञित्करत्वान्न तयापि केवलाया जगन्निर्मितिः। 
यन्मते न प्रृतिस्तन्मते परम।णवादय इति जडचेतनयोः प्रृति- 
जीवयो्निंयमनाथमङीरृतः । ततु नियमनं तयोजंडचेतनयोः परि- 
च्छेदे ध्यत्तायां सम्भवति । ने हीयत्ताश्न्याः सर्वे नियन्तुं शक्यन्ते, 
नापि व्यापकाः । अतो नियमनसिद्धश्चथे तेषाम्रयत्ताङ्गीकायौ । तत- 
श्च यदिगत्तापरिच्छिन्न तदन्तवत्। यथा घरपटादिकमिति टोक- 
न्यायेन जीवप्ररृल्योरन्तवत्वं भवेत् । ततश्च जीवाऽनित्यतायां 
स्स्वशाखस्य मोक्षशाख्त्वं यद द्गीक्रियते, तदफस्यम् । यदि चैतस्य 
शाखवेफल्यदोपश्य परिहाराय विभुत्वनिलयत्वमङ्ीक्रियते जीवानां, 
तदा तस्मिक्नङ्ीक्रियमाणे तेष्वियत्तावच्छेदकदेशसख्ययोः सम्ब- 
न्धाभावादश्वरस्यासवेक्ञता स्यात् । यद परिमितं तत् सवेमल्ञेयमा- 
काशादिवदिति नियमात् तस्मादेकदोषत्रारणे दोषान्तरसम्भवाद्- 
सङ्कतस्त।किंकाणां वाद इति । 

म्वा रामानुजाश्ान्न कवलं माहेश्वरमतनिराकरणमेवा- 
धिकर्णप्रयोजनमाष्टुः । 

शषस्तु-पूवा चायव्यास्यां शिघस्य केवलनिमित्तत्वशोधक- 
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उत्पत्त्यसम्भवात् ॥ ४२ ॥ 

गिवतमते कञिदशं निराकरोति । 
। च चतुव्धरोतन्षि वदन्ति । वाघुदेवावं सडुर्षणलस्मां 

‡मलस्मादनिरुद् इति । तत्रषामीलरतं सर्वेषासुत सङ्कषण- 
९ जीवलम् । अन्यान्यत्वम् । 

शिगमेकदे शदृ पण परामुक्त्वा केवठेह्वरनिमित्तत्ववादिदिरण्यग- 
भोथोगस्मृतिमात्रनिराकरणपरामित्याह । तदसङ्कतम् । केषा्ि- 

' दारणा रैवपुराणाविरुत्वेऽपि पूर्वोपदर्दीताचाराणां विरुख- 
त्वेनामाण्यादिति। 

भिश्रुस्तु सांख्याचुक्तेन विरोधितर्केणानुकूकतकोमावेन शरुति- 
पदर प्राग्व्याप्िम्रहाभावेन केवलानुमानेरीश्वरसाधनं निराकन् 
मिदृश्वेकरणमासमाप्तयेकमित्याह ॥ ४१॥ ७॥ 

उत्पत्यसम्भवात् ॥ अधिकरणग्रयोजनमाहुः । # भागवते- 
घ्यारि! । ननु श्रुयविरुचा स्मरतिः प्रमाणमिति सितिः। पञ्चरा्रे^ 
च परात्मा वासुदेव एव जगत उपादानं निमित्तं चोच्यते । योगम 
श्च ततेप्त्युपाय उपदिदयते। अभिगमनोपादनिज्याखाध्याययोगेभै 
गबन्तेसुदेवमाराध्य क्षीणक्टेशस्तमेव प्रतिपद्यत इति । भयं ची. 
स्वोप्प्िपश्चः धुतिप्रसिद्ध एवेति कुतो निराकरणमिव्याशङ्का्याि- 
तम॑शं सुरीकुवैन्ति । # ते चेत्यादि # । + चतुन्यूहोत्पत्तिमिति # ` 
चतुभ्योपयूहेभ्य उत्पत्तिम् । तथाचाभ्यमंशो निराकाये शत्यथेः। 
नन्वेकोऽ बहु स्यामिति, स पकधा मवतीत्यादिशरुतावेकस्यानेक- 
ग्यूहता ।तस्मराद्वा पतस्मादित्यादो क्रमसषटिश्च ावितवेति किमत्र 
विसंबादयानमिस्यत आहुः । # तत्रेत्यादि # । # अन्यान्यत्वमिति # 
अन्ययोः पयुम्नानिरुद्धयोरन्यत्वं जडत्वम् । तथाच शुती यश्रानेक- 
व्यूहतोक्त न तत्रोच्चनीचत्वम । य्रोश्चनीचत्वं बोधितम्, तत्र 
ननेकव्युहता । च तु साम्यमुशनीचत्वं चोच्यते । अथवा । यश्राने- 
कस्यूहता तश्र नोत्पत्तियेत्रोत्पत्तिने तश्र सा । अश्र तूभयमेकभरेति 
बिसंबादष्वानमित्यथः। नन्वासीनो दूरं रजतीदयाह पिरुडधमौभ- 

८५ 



६७४ सथककि अणुमोभ्ये 

उत्पत्तिपक्षे जीवस्योत्पत्तिनं सम्भवति । वया सति ५ 

सवनाः स्यात् ॥ ४२ ॥ 

न च कतुः करणम् ॥ ४३ ॥ 

कर्तुः सङु्षणपेहकाजीवात् पथुम्नसं्कं भन उतर 
इति । वर्छोक न सिद्धम् । न हि कुललादण्ड उत्पद्यत इति ` 
षकारादग्रिमस्य निशंकरणम् ॥ ४३ ॥ | 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४॥ 

मत्व ब्रह्मणि सि त्वाद्, मजायमानो बहुधा विजायत ईति शुमे- 
त्वकष्यूहतायामप्युत्पत्तः धावणाश्च नात्रापि श्रुतिविरोघ शत्यतीा- 
ति, । # उत्पकतीतयादि # । न जायते न भ्रियते वा विपश्चिविश्वु- 
नाया जीवस्य तवुभयनिषेधावुत्पस्यङ्खीकारे च तस्यानित्यतायांमो- 
यश्ामावः। कायस्य कारणे लयप्रसङ्गात् । ततो मोक्षदाखरवेफःयं च 
जीपात् । ब्रह्मवद विरुद्धधमौधारत्वस्य जीवे शरुत्या भनुक्तत्वात य्यु- 
च्छयरणं तु नोत्पसिः, किन्तु विभागमाभ्रमतो न दोषः । नच स्य त- 
न्त्रस्य भगवसप्रणीतत्वादस्मि्नप्यंरो कथं विरोध इति शङ्खयर। को- 
श्रौ चतुदंशाध्याये गौतमशाक्तानां भुमीनामरथे "तस्माद्वै वेदाह्यागां 
: शक्षणाथौय पापिनाम् । विमोहनाय शासख्राणि करिष्यावो शृ ध्वज । 
पं सम्बोधितो श्रो माधवेन मुरारिणा । चक्षार भोहाखाणि 

केशवोऽपि िवेरितः। कापाठं लागुडं षामं भेरवं पूवेपश्िम् ।पा- 
अरात्रं पाहुपतं तथाऽन्यानि सहखश' इति । साम्बपुराणच । "पा- 
अरा भागवतं तन्त्र वेखानसामिधम् । वेदब्रष्टानरं समुददिय कम- 
छापतिरक्तवानि'ति वाक्ष्या्तावतांऽकास्य बुद्धिपूवेकमेव त्र याप- 
नात् । अतो न कथ्चिहोषः॥ ४२॥ 

नच कुः करणम् ॥ # अभ्रिमस्येति # अहद्भारख । अत्रापि 
छोकभुत्योर्विरोध पव दोषः । स्फुटमन्यत् ॥ ४३॥ 

बिक्षानादिमाषे षा तदप्रतिषेधः ॥ पक्षान्तरं प्रतिक्षिपतीत्या- 



९ अध्याये २ एद्ः। ६७९ 

अथ सवे परमेश्वरा विष्ठानादिमन्त शते तथा सति तदप- 

तिषेधः । ईंखराणामपरतिषेधः । अनेकेखरत्वं च न युक्तमिसर्थः। 
वस्तुतस्तु खातन्यमेव दोषः ॥ ४४॥ 

विप्रतिषेधाभ्च ॥ ४१५॥ 

बहूकरयनया वेदनिन्दया च विप्रतिषेधः । 
चकाराद् बेदप्रक्रियाविरोधः ॥ ४५॥ 

इति श्रीबेदव्यासविष्णुखामिमतवरिश्रीवस्छमाचार्य- 
विरचिते ब्रह्मष्ूजाणुभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 

दवितीयः पादः ॥२॥ २॥ 

हुः ¦ # अथेत्यादि # । # विहानप्दिमन्त इति # विहानेदवयं शक्तिः 
बटवीर्यतेजःप्रभुतिपारमेदवरधमान्विताः । अप्रतिषेधः # गनियम- 
नम् । रेष स्फुटम् ॥ ४४॥ 

विप्रतिषेधाश्च ॥ # बहुकत्पनयेद्यादि # प्रचुभ्नास्यं मनो- 
भनिर दोऽहङूार इति करणत्वमहङ्गरत्वं चाभिधाय सवे पते वासु- 
दैवा आत्मान पदेति परमेद्वरतवादिकटपनया, शाण्डिल्यश्चतुषे वे- 
हेषु परं श्रयोऽलभ्भ्वा इदं शाखमरधीतवानित्यादिङूपया वद्निन्दया “ 
ख खोक्तविराघधो वेदविरोधञ्चत्यथः। # वदप्रक्रियाविरोध ईति # 
तक्तचक्रादिधारणङूपसाधनप्रकारविरोधः। 

पवञ्च मोक्षधमरं नरनारायणीये 'सांस्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः 
पाशचुपतै तथा । हानान्येतानि राजप विद्धि नानातानि वै । सांस्य- 
स्य षक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । हिरण्यगरमों योगस्य वक्ता 
नान्यः पुरातनः । अपान्तरतमश्चैव वेदवाचायः स॒ उच्यत । प्राचीन- 
गस तमृषिं प्रषदन्तीह केचन । उमापतिभूतपतिः भीकण्ठो ब्रह्मणः 

सुतः । उचिवानिदमव्यग्रो शानं पाश्युपतं दिवम् । पञ्चरात्रस्य क- 
त्सस्य षा नारायणः यम । सर्वेष्वपि वपशचष्ठ शानम्वेतेषु इ- 



६७६ ` सप्रकार अणुभाष्ये । 

श्यते । यथागमं यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रभुः । नचेनमेवं जा- 
भन्ति तमोभूता विशांपते । तमेव शाङ्करः प्रवदन्ति मनी- 
षिणः। निष्ठं नारायणमूर्षि नान्योऽ्तीति क्यो मम । निःसंश- 
येषु धर्मेषु नियं संवसते हरिः । ससंशये तु मगर्वान्नाऽ- 
ध्याऽऽवसति माधवः । पञ्चराश्रविदो थे तु यथाक्रमपरा मृष! 
पकान्तमावोपगताल्ते हरिं प्रविशन्ति वै । सांख्यं च योग- 
अ सनातनं घे वेदाश्च सर्व निखिठेन राजन् ! सवैः समसेक्रषिभि- 
निरुक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणमिति सर्वेषां भगवत्परत्वं 
घदतां पञचरात्रविदां मगवन्पराक्ति च षदताम । "सांख्यं योगः पञथच- 
राश्रं वेदाः पा्ुपतं तथा । आत्मप्रमाणान्यतानि न हन्तव्यानि 
हेतुभिरिति च वदतामपि वाक्यानां न विराधः । 

"अक्षपाद प्रणीते च फाणादे सांस्ययोगयोः । ह्याज्यः शुति- 
विरुदधोऽशः धुत्येकशरणेमभिः। जेमिनीये चेति पराशरोपपुराणी- 
यवाक्षयोक्तश्य श्युतिविरुद्धांशस्य कोमादिवाक्योक्तस्य विमोहनांश- 
स्य च दषणमुखेनात्र स्फुटीकरणात्। बहुषु भाष्यष्वेवं व्याख्यान- 
दुहौनेन प्राचीनवृत्तिष्वप्येतादशव्याख्यानानुमानात् । तेनाघ्रदं नि- 
ष्यक्नम् । सांख्ये हि प्ररृतिपुरूषपयेन्तता मिरीदवरता च श्रुतिविर- 
छा । सेश्वरसांख्ये च तदैदवयैस्य प्रधानाधीनता केवलनिमिस- 
ता । तथेव योगेऽपि । तदनयुसन्धाय तत्र प्रदृत्तानां जीषन्सुक्तता- 
अवनोत्तरमपि पातः। तयोमगवक्निष्ठ॒ताया अज्ञानात् । तदृप्रेवोक्त, 
मसैनमिवयद्धंन । दशमस्कन्धे च "येऽम्येऽरविन्दाक्च विमुक्तम्रनि- 
नस्त्वय्यस्तमावादविष्युद्धवुद्धयः । आसद्य छृच्छेण परं पदं ततः 
पतन्द्यधोऽनादतयुष्मद ङ्घ्य हति । तयोभेगवत्परत्वक्ञाने तु देवहति- 
घल्छृताथेता । तद्युक्तं द्वितीयस्कन्धे । जक्षे च कदं मगृहे दविजदेष- 
इलया सखिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे । उने ययाऽऽत्मश- 

` मरं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गरि प्रपेद्{ति। एवे 
पाश्युपतऽपि साधनादिकं पद्युपतेः परस्वं च शतिषिरुडम । तन्मया- 
इश्र प्रागेवान्तस्तद्धमाचधिकरणेषु ग्युत्पादितं, प्रहस्ते च प्रपञ्चितम। 
अतस्तावन्भाश्रपरतायां पूववत् पातः। मगवदङ्पश्वनादरणात् । (्वा- 
मेवाऽन्ये शिवोक्तेन मार्गेण रिवरूपिणम । बहमाचायविमदेन भग- 
बन् समुपासतेत्यक्षरोकरोत्या मगवत्परवक्षाने तु कमान्मुक्तिः 1 



२ अध्याये २ शदः। ६७ 

तष्प्युतं ब्रह्मयुराणे समामिद शायां विष्णुमायानुकीक्तनाध्याये व्या- 
सेन अन्यदेवेषु या म्तः पुरुशरशेह जायते | कमणा मनसा षाचा 
तद्रतेनान्तरात्मना । तेन तस्य भवद्भक्तियेजने मुनिसक्तमाः । स 
करोति ततो विप्रा भक्ति चाग्नेः समाहितः तुष्टे हृताशने तदढद्क्तिभ- 
धति भास्करे । पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो दविजाः । प्रसन्ने 
भास्करे तस्य भक्तिभेवति तत्वतः । सेवां करोति विधिवत् स तु 
शम्भोः प्रयज्ञतः । तुष्ट चिलोचने तस्य भक्तिभवति केराषे । स- 
म्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदवास्यमव्ययम । ततो मुक्ति च भुक्ति 
च स प्राप्रोति दिजोत्तमाति । पव पञ्चरात्रेऽपि या विरुखांशस्त- 
दननुखन्धाने विमोदकत्वान्न मुक्तिः । तदनुसन्धाय तदृंशल्यागे तु 
तवृक्तसाधनपाकेन साक्षादेव मुक्तिः । पञ्चराश्रविद् इति मोक्चध- 
ींयवाक्यात् । अतो न कस्यापि वाक्ष्यस्यास्मिन् प्रकारे वितेध 
इति सवं सुख्थम् । 

रामानुजाचा्यास्तु-आ्यं सूष्रदयं पूवंपक्षमूभन्वेनाभिचाय, 
विक्ञानादीति सुब्रदयं सिद्धान्तीयत्वेनाभिधायेवं व्याचक्रुः । धा- 
शाः पक्षविपरिवन्तनाथैः । विक्षाने चादि चेनि विक्ञानादि परं 
ब्रह्म । सङपेणप्रयुम्नानिरुदधानां परबरह्मभाव परग्रह्मरुपत्वाङ्गीकारे 
तदप्रतिषेधः पञ्चरा्चप्रामाण्यापतिषेधः । विप्रतिषेधात् । भस्मिन्न- 
पि तन्त्रे जीवोत्पत्तर्विंशेषेण प्रतिषेधाञ्च नास्याप्रामाण्यमिति । पव॑ 
व्याख्याने प्रमाणत्वेन पश्चरात्रथवक्यान्यप्युदाजहरः । ाण्डिल्या- 
वख सम्बन्धिनीं निन्दां च, न हि निन्दान्यायेनानुदितशोमनिन्दा- 
घत् पञ्चराभ्रप्ररसातात्पयकामुचुः। 

मध्वाचायौस्त्वेतत्सुत्रचतुषएटयं शाक्तमतनिराकरणा्थत्वेना- 
डीचक्ुः । तथाचात्र वेदविरुदधानां स्मरृतीनामपरामाण्यान्न ताभिः 

स्वतः किंञ्चिव् फं सिदडधम् ॥ ४५॥ <॥ 
इति भीमद्रद्धभाचायचरणनख चन्द्रनिरस्त्टव यध्वान्तस्य 

पुरुषोत्तमस्य कृतौ माष्यप्रकारे द्वितीयाध्यायस्य 
हितीयः पादः ॥ २ ॥२॥ 

1 



अथ दितीयाध्यायसय ततीयः षादः । 

न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥ 
श्रुतिवाश्येषु परस्परविरोधः परिहियते विपरतिषेधपरिहारा- 

य । प्रीमांपतायास्तदरथ प्ररत्तताव । शक्तयमिरोधाभ्याम् । तथाच 
ब्रहमव्रादे जहजीवयोर्विरुदधशषनिराकरणाय वतीयपादारम्भः। 

द्विविधा हि वेदान्ते खष्टिः । भूतभोतिकं सूर्व ब्रह्मण एव 

न विवदृश्ुतेः ॥ तृतीयपादं व्याचिस्यासवस्त-श्रयोजनं स- 
ङगति चाहुः । # श्ुतीत्यादि # । द्वितीयपादे शुतिविष्ड स्मृतिनिर- 
करणेन तद्विरेधस्याकिञचित्करत्वस्यापनात् तासामेव प्रमेथविरो- 
धो, न शरुते: स येवं प्रमेयाविरोधः स्यापितः । तृनीये पदे धुति- 
वक्षयेषु परस्परविरोधः परिषियत विप्रतिश्रेधपरि्ाराय । विरो- 
धरतो यः प्रामाण्यप्रतिषेधस्तश्निबृ्ये । नचानावद्यकत्वं शङ्काम् । 
मीमांसायास्तद्ं प्रवृत्तत्वात् । शक्तयविरोधाभ्याम । यदा हिलो- 
कानां मौक्यषृतसन्देहशावद् बेदा्थावगमसमथ्याभाव भवा्यैण 
इषटस्तदा वेदाथमूतस्य ब्रह्मणः सामथ्यै वेदवाक्यानां परस्परविरो- 
घाभावं च स्वयमाकलय्य ताभ्यां इत्वा प्रमेयाविरोधाथमीमांसां 
भ्रवरससितवानिति । नच प्रथमपाद पएतविरोधश्य षिचारितत्वादश्य 
गताथेतवं शङ्याम । यथा तत्र शक्तयविरोधाभ्यां ब्रह्मणि विरुदधांशं 
परिहतवांस्तथा च # तेन प्रकरिणेव। चोवधारणे । ब्रह्मवावं # स्वै 
ब्रह्मेति वादे जडानां ओषानां च ब्रह्मत्वाज्लडजीवयोः . सम्बन्धी यो 
विरद्धांशस्तक्निरा रणाय तृतीयपादारम्म इयेवं साथक्षयात् । तथा- 
चेदं पादस्य प्रयोजनम । प्रासद्धिकषं पूरवंपादे पार्य पुनः प्रस्तुतस्य 
श्ुलविरोधश्येव विचारादवसरः सङ्गतिरित्यथेः। ननु यापि बरहम 
धादे जडजवयोपरह्यत्वं तथापि गौणमुस्यमाषस्सवसन्दिग्धः, पू 
तथा निर्णीतत्वात् । भतो मुख्यधिचारमतिहाय किमिेषर आरभ्यत 
इ्याक्षङ्कायामाहुः। # दिषिषेत्यादि + । तथाच जन्माधधिकरण- 
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पिस्फुरिङ्गन्ययेनैका । अपरा वियदादिकमेण । सा चानापरूपा- 
तना नामरूपतववन्वेनाभिग्यक्तिः । सजरस्यैव कार्यत्रात् तस्य 
जीवस्य तंशलेनेव न नामरूपसम्बन्धः । 

अनिये जननं निमे परिख्छिनने समागमः । 
नित्यापरिच्छिञ्नतनो पराकव्ये चेति सा त्रिधा ॥ 
तत्र क्रमषष्टो सन्देहः । छान्दोग्ये हि, सदेव सोम्येदमग्र 

आमीदेकमेवाद्रितीयमित्युपक्रम्य तदेक्षत तत् तेजोऽखजतेति तेजो- 

विषयपरिशोधाथं एवायं प्रपञ्च शति नास्य गौणवमिलयर्थः । एकः, 
मपर ¶ति पुंिङ्गपाठे तु प्रकारो विशेष्यत्वेन व्याख्येयः । प्राति- 
पदिकणथायाः सुपो ठगुर्यत इति महामाप्यादौ विमक्तिपद्ाध्या- 
हारेण योजनया प्राचीनशैट्यास्तथात्वावगम।त् । ननु सर्व॑स्य ब्रह्म 
रूपत्वे खष्टिरेबासङ्गता । तस्या उत्पत्तिरूपत्वात् । ब्रह्मण. 
श्चाजत्वादित्याकाङ्कायामाहुः । # सा चेत्यादि #। # न नामरूप- 
सम्बन्ध इति # न प्रतिनियतनामरूपसम्बन्धः । तथाच प्रलयव्- 
शायां फायेश्य कारणे छयानन्तरं तस्य परमफारणेन ब्रह्मणै- 
कीभावात् प्रतिनियतनामरूपश्चन्यत्वनानामरूपत्वं तादशस्य या प्र- 
तिनियतनामरूपत्वेनाभिव्यक्तिः प्रकाशः सेव खषटिने तु नैयायिका- 
दीनामिवासतः सत्तारूपा । अतस्तष्या अजत्वाविरोधित्वान्नासङ्गत- 
प्वमिदयथः । एतेन कालविशेषे प्रतिनियतनामरूपशारित्वं कायस 

४मित्यापि व्याख्यातम् । अत पव कटकङ्कुण्डलादौ सुवणकार्यत्वव्य- 
वहारो न सुवणेशकरे, तथाश्रापि जडजीवयोर्धोध्यम् । नन्वेवं सति 
बरह्मणो जीवर्कारणता न स्यात् तथा सति तत्र जीवनियाभकतापि 
मञ्येतेल्यत भहु; । # अनित्य श्या # । # सति # अभिष्यक्तिः। 
तथाच त्रिविधाया अप्यभिग्यक्तेब्रह्माघीनत्वात् तिष्ष्यपि ब्रह्मणः 
कारणत्वमश्चुण्णमिति नियामकताऽप्यश्रुणल्थः । एवं प्रासङ्गिकं प- 
रिषटवय प्रस्तुतं व्याकर तदावदयकताबीजमाहुः। # तश्र कमेत्यावि # 
तथाचेषं सत्यामेकवाश्यतायामेकब्रोकतत्वाद्न्यघ्रानुक्तत्वाश्च सन्देह 
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ऽबसषरष्टिरुक्ता, न वाखाकाशयोः । तैत्तिरीयके पुनत्रहयविदा- 
प्नोति परमित्युपक्रम्य, तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत 
इति आकशादिष्टष्टिरक्ता । उभयमपि क्रमषृष्टिवाचकमियेक- 
वाक्यता युक्ता । छान्दोग्ये मुख्यतया शृष्टिसैत्तिरयि गोणी, मु- 
ख्या त्वग्र वक्ष्यते, सो ऽकामयतेत्यादिना । 

तत्र सेद्रायः । किमाकाशम् । उत्पद्यते, न वेति । किं तावत् 
प्राप्तम् । नोत्त इति । कुतः !। अश्रुतेः । श्रुतिवादिनां श्रूयैव 
निर्णयः । श्रुतो पुतनरमुख्ये क्रमषष्टो न श्रूयते ॥ १ ॥ 

इन्यर्थः । यदि च छनन्द्रोग्ये तेजसः खष्टिफमेत्वेन कथनादसज्तेया- 
दिसृष्टिवाचकपदोपादानादीक्ापृवंकत्वाश्च मुख्यतया स्टिलेत्तिरी- 
य आकादादीनां सम्भवे प्रति कनतेत्वकथनात् खषटिवाचकपदाभा- 
बदीक्षाभाषाख्च गौणीति नेकवाकयतेति शङ्खे, तदापि मुख्या 
रपरे वक्ष्यते, सोकामयतेलयादिना। तत्र च इद\सवेमजतेतीव्मा स- 
पदेन च क्मैतया सर्वेषां परामशौदखजतेति पदाच्छान्दोग्यतुस्य- 
तेति सन्देह एव । यदि तस्याः साक्षात् सष्टित्व तदा श्ुलयन्तरे, खं 
धायुर्ज्योतिराप इति वाय्वाकाशोत्पत्तिकथनादत्र च तदकथनात् 
साक्षात् सृष्टावेव सन्देहोऽस्तु । तथाच यद्याकाशाधयुत्पस्तिष्रदह्मणः 
सकादात् सिद्धति तवा जन्माद्यधिकषरणप्रशतिषु यन्निर्णीतं तत् 
सर्वभुपपन्ने भवति, नोचेन्नोति तद्विषयपरिशोधाथे एवायं यल व्य- 

। एवं प्रस्तुतस्यावह्यकत्वं समथयत्वा अधिकरणमवतारयन्ति । 
# तत्रेत्यादि # आद्याधिकरणारम्भस्ये पूवेपक्चसुत्र उक्तरीतिकः सं- 
हाय इत्यथः । पूवैपक्ष विष्ृण्वन्ति । # किमित्यादि # । नन्धथ्रवणे 
पि स्मरत्या तदुत्प्तिराद्रणीयेत्याकाद्धायामोट्कादिशोवक उपाल- 
ठमते । * शरुतीत्यादि # । # सुस्ये कमखष्टाविति # क्रमखष्टिषिषये 
ईक्षाप्रतिपादकतया मुख्यं यद्वाक्यं तत्र । तथाच तेत्रक्षाविषय- 
ह्वादिना भअभ्रवणान्नोत्पस्तिराद्रणीयेत्यथः ॥ १॥ 



२ अध्याये ३ षदः। ६८६१ 

अस्तितु॥२॥ 

तुशब्दः पक्षं ञ्यावर्तयाति । तैत्तिरीयके वियदूत्क्तिरसि । 
यथपि मुख्ये नात्ति तथापि प्रिरोपामावादन्यनोक्तमप्यङ्ीकतेव्य- 
मेकयक्यलाय । एकविज्ञानेन सपैवि्नानपतिङ्गातुरोधाच्च ॥ २ ॥ 

गोण्यसम्भवात् ॥ ३ ॥ 

वियदुतपततिरगोणी भव्िष्यति । कुतः ! । असम्भवात् । न 
ह्वाकाशस्योरखत्तिः सम्भवति । निरयवतरात् । व्यापक्रलाञ्च । 
मुख्ये चाभावात् । एकविज्ञाने स्व॑विङ्गानपरतिङ्गा तु वदधिष्ठानेलेन 
जीवत् तदंशत्वेन वा तच्छरीरसरेन घा एकविज्नानको एिनिवेश्षात् । 
लोकेऽप्यवकाद कुियादौ गोणपरयोगदशनाव् ॥ ३ ॥ 

असि तु ॥ सिद्धान्तं षदसीत्याहुः । # तुाब्द इत्यादि # । # 
विरोधाभावादिति # वियदुत्पत्यादरेऽपि मुख्यवाक्यऽ्नुपपस्यभा- 
वात् । एकवाक्यतया को वा आग्रह इयत आहुः । # एफलयादि # 
तथाचेतदतिक्ञानुरोधात् तेत्तियायवाक्षय॑सष्ट्थमीक्षासाकाट्, 
ऊान्दोम्यवाक्य च सृएटयथेमाकाशादिसाफाङ्कम । क्रमयष्टस्तूभय- 
च्राप्यथं इय कवाक्ष्यतेत्यथः ॥ २॥ 

गौण्यसम्भवात् ॥ सुभ्रत्रयण पूवेपक्षं पुनराह । तद् ग्याङु- 
वैन्ति # वियदित्यादि # । यदुक्तं तेत्तिरीये वियवुर्पत्तः भयत 
इति। सत्यं भूयते । परं सा आवरणनिवारणरूपनया गभी भवि- 
ष्यति । कुतः । असम्भवात् । लोके हि सावयवल्येवोन्पात्तदश्यते । 
सजातीयैर्विज्ञातीयेशच द्रव्यैरवयवभूतेरकं द्रव्यमुत्पा्यत श्ति । आ- 
काशस्य तु निरवयवत्वेन समवाय्यभावात् तदमावेनाममघायिनः 
संयागस्याप्यभावात् तयोरभावे केवलस्य निमित्तस्यदवरस्य जीषा- 

इएटस्य चाकिञ्चित्करत्वात् । अतो निरवयवत्वादसम्भवः। किञ्च । 

व्यापकस्यात्पत्तिः प्रत्यक्षविर्द्धा । अन्यथा ब्रह्मणोऽपि स्यात् । किञ्च 

८8 
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राब्दाच्च ॥ ४॥ 

शपुशरान्तरिपतं च एतदपू्तीमति । आकाशव स्वगत 
नित्य एति । न शृतस्य ब्रह्मषान्तमूतस्योरत्तिः सम्भवति ॥५॥ 

स्याभ्वेकस्य ब्रह्मराब्द्वत् ॥ ५ ॥ 

ननु कथं वियदूतततरगोणी भविष्यति । तत्र हि सम्भूत ₹- 
बेकमेब पदभुतरतानुस्यते । तथा सत्यु्रत्र युख्या आकाश 

्रह्मणोऽमूसस्यात् तेनाकाशाषरणासम्भवादुत्पतेः पूर्वकाल भाका- 
हाभावोऽप्यश्चक्यवचन इति भ्यापकत्वादप्यसम्भवः । यदि च 
्रह्ेव समधायि ततो विभज्योत्पधत शति विभाग पव चासम- 

धयीति विमाभ्यते । तच्चायुक्तम् । मुख्ये खष्टिवाक्ये अभावात् 
यि हि मुख्ये उत्पत्तरुक्ता भवेत् तष्टवमपि कटप्येत । भतस्तव्- 
आाधादष्यसभ्भवः । नचेकषिहनेन सवेविक्षानप्रतिक्ञाया बनुरो- 
धात् साङ्गीकायेति षाथ्यमर । सा त्वधिष्ठेयस्याफाशस्य तदधिष्ान- 
त्वेन, जीषव्तद शाध्वेन वा, पृथिष्यादिषसच्छरीरत्वेन वा, षिरोषण- 
त्वन्नाम ?सविरेषणभ्यायेन एकषिज्ञानफोटिनिवेशावु पपत्स्यते। भ- 
लो, गोदा एष पशवोऽप्ये तवशा शृ्यश्र यथा गोभद्वप्रशंसा- 
भमपश्ुपदे गौणी, छागादिष्वपशुत्वासम्मषादा द्वियते, तथान्नाकाश्च 
उल्वस्वसम्भवात् सम्भूतपदे गोणी भदसेव्या ब्रह्मप्ररासाथम् । 
कोकेऽप्वचकारौ कुर्षित्यादौ मोणप्रयोगद हईनादिद्यथेः ॥ ३॥ 

शाद्धाश्च ॥ ननु भुष्यपेक्षया लोकोऽकफिञ्चित्करः । पूर्वकाण्ड- 
ब्रपि श्वगादिफखकत्त्ास्टोकमनुरन्ध शति न तदनुरोधनोत्तर- 
कार्ड ध्वाङुरीकर्णभुचितमिल्यत आह ॥ शब्दाख्चेति ॥ भाष्य- 
जज निनद ष्वाश्यात्च । तथाशोलरकाण्डानुमतेरापि गोण्येषोचि 
देह्यः ४५४१ 

श्वारचेकश्व ब्रह्मशब्दघत् ॥ पुनरपि गण्यजुपपत्िमाशड्य 
दरिहरति ॥ शादिल्यादि ॥ तद् भ्याकुवैन्ति * नन्वित्याषि # । 
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गोणीति युगपद् दृत्तिद्रयविरोध इतिच । एकस्यापि स्या §- 
चिन्युरूा क्वचिद् गोणीति । ब्रह्मशब्दो यथा, तपसा बरह्म बि- 
जिज्ञास, तपो ब्रह्मेति । प्रथमवाक्ये मुख्या, द्वितीये गोणी । 

छ आ च 

नचात्र पयोगमेदो ऽस्तीति वाच्यम् । मम्भुतकब्दोऽप्यावतैते । न 
तु तादृशाथयुक्तोऽपि । आरमपर्ेनेव वःसखमिति सगुणो 
बचनेतुः । 

त्तद्धावाप्नं वहयेव सर्वत्र कारणमिति नानेकलक्षणा । 

#पकस्येतिनै दास्य । ननु ब्रह्मशब्दस्य दष्टान्तता न युक्ता । सयो 
क्ये तस्य प्रयोगभेदेन बृत्तिद्धययौगपद्ामाधाव् । तस्मादति काके 
त॒ सम्भूतशब्दश्य सकृत्पयोगेण यौगपद्य वुवरत्वाधित्याशङ्ुनं, न 
चेष्यादिनानु् परिहरतिं # सम्भूनेष्यादि # । तथाचात्राप्याष्स्या 
शदव्यक्तिमेदान्न योगपथयमिति दषटटान्तत्वायोग ह्यथ: । मन्वस्स्वेषं 
षृसिद्टयोपपत्तिस्तथापि गोभश्वसाध्यफलासाघकत्वरूपपश्युसाशदयं 
छागादिषु यथा गौणीवचनहेतुस्तथाऽऽफारो कि घा सम्भूतसारयै 
गोणीवचनहैतुरयेनात्र साऽष्वियत इत्यत आह # आस्मेव्यारि # । 
सःकायैषादे उत्पत्तिपूवंद शायां कारणभावेनेव कायै तिष्ठति । आ- 
स्मासात्र कारणम् । अत उत्पसिपूवंदरशायां यथा कायेमात्ममकतिने 
तिष्ठदयेवमाकाशोऽप्यात्मादृतत्वादारमभावेनेव तिष्ठतीव्यात्मसस्वतरैष 
तेत्सरखम् # आकाशसस्वे, न तु पृथक्तेन । अतः षशिदिशायां कायै- ˆ 
घट् ब्रह्मणः सकादादाकादास्य पृथक सस्वरूपा य आक्रारानिधः 
सगुणः स एव कार्यसादयरूप आकारो सम्भूतपद्गीणीवन- 

हेतुरतः साऽद्ियत इत्यथः । ननु भवत्वेवं तथाप्याकादां प्रति ब्र- 

ह्मणः कारणतानङ्खीकरे वाय्वादि) च्येष्वत्यनः कारणत्षाकथ- 

नादाकाशादीनामेव तत्कथनाद् बायुकारणता आकशामाधारणो। 
अश्निकारणता ज वाय्वसाधारणेष्येवं कारणता अनेकेषां स्वात् । 
ततश्च ब्रह्मणः कारणताभङ्कं ब्रह्मणः प्रदासान कापि श्यात् । तेष 
भावे च तज्निवन्धना गीण्यपि दूरमपेयादतः सवापि कठ्वला भस- 
ङतेयारङ्कायामाह । # तत्तदित्यादि # । वायुसम्भूतिवाक्य गा- 
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तद्धावापततिविरेषणव्याटतत्यथमपि न रक्षणा । खमभावती- 

पि ब्रह्मणः सरवरूषलाव । तस्माद् गोणी आकारमम्भृतिशरुति- 

रिखेवं प्राप्रे श्दमाह् ॥ ५ ॥ 

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 

भवेदेतदेवं यदि छान्दोग्यश्रतिनं विरुदधथेत । कथम् “1 ए- 

कविङ्ञानेन सर्वविङ्गानपरतिङ्गा वाध्यते । अब्यतिरेकात् । 

अतुदृगमात। यदि सम्बद्धमेव ब्रह्मणा आकाशं तिषटेत तदा ब्रह्म 

षिज्ञानेनाकारविपयीकरणे तमेकविङ्ञानम् । आकाशस्य चालो- 

किकताव त्हानं सर्वज्तायापपेक्षितमेव । नच जीववत् । लो. 

करिकलाव् ! व्यवहारमाजरविषयलान्रातीन्द्रियतरादिचिन्ती । 

यायतन एक (^ 

कादामावापन्नम, अश्निसम्मूतिवाक्ये घायुभावापक्नमित्येवं ्रहिव 

सरवश्र कारणमिति सा कारणता नानेकलक्षणा । युजन्तः प्रयागः । 

तथाचैवं व्रह्मा सासस्यान्न गौण्यनुपपत्तरित्यथः । ननु तथाप्य" 

काहादिपदेषु तद्भावापत्तेरयुक्ताया प्व विरोषणीयत्वात् तेषु टक्ष- 

णा तु स्यदेवेत्यत आह । # तदित्यादि # । घटे चछिद्रेतरत्ववत् 

तत्तद्धाव पक्नत्वमथेवलदिव प्राप्यत इति तदव्याब्रच्यथेमपि नास्म- 

न्मते टक्षणेव्यथेः । सिद्धमाह । # तस्मादित्यादि # । # इद्मि- 

ति # वक्ष्यमाण दूषणम् ॥ ̂  ॥ 

परतिन्ञाहानिर्यतिरेकाच्छद्देभ्यः ॥ पृच्छति # कथमिति # 

कथं विरुध्यते तच्रोत्तरमाहुः । # पएकेत्यादि # । # अनुद्रमादि- 

ति # कायैत्वेन सूयणाव्युच्चरणात्. । पतदेव विभजन्ते + यदी- 

त्यादि #। यदि स्वरूपसम्बन्धेनाविमक्तमेव ब्रह्मणा आकार ति- 

छव् वदा विभुत्वादिसाधम्योद् बरह्मविक्ञनेनाकाशविषयीकरणे त- 

चेकविक्लाने, विषयद्वयमदहिम्ना जायमानत्वात् । नच का मावश्य- 

तेति शङ्क्यम् । यत आक्षाशस्यापि , लौकिकल्वालोकिकसमेविषय- 
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अनुदृगमेऽपि वस्तुमामर्थ्यात् कथं प्रतिन्ना हीयते इयत आ- 
हे ॥ शब्देभ्यः ॥ येनाश्रुतं श्रुतं भवयमतं मतं भवयवरिब्रतिं वि- 
नातं भवतीति शब्दात् परकृतिषिकारमविनेव व्युत्पादयति ब्ञानम्। 
शब्देभ्यो हेतुभ्यः परतिज्नाहानिरिति योजना ॥ ६ ॥ 

यावाहिकारन्त् विभागा छाकवत् ॥ ७ ॥ 

तुराब्द आकराशोतपत््यसम्मावनशङ्कं बारयति । यश्रद् छिङृ- 

कङ्ञानसेव प्रानिज्ञायां विवक्षितत्वात् तज्ानं सर्मक्षतायामपेक्षित- 
मेव । नचां रत्वेन यथा जीवज्ञानं ब्रह्मजानाजायते तद्टदाकारान्ञान- 
मपि मविष्यतीति शङुम्यम । आकाशस्य लौकिकत्वात् । नच खौ- 
किंकप्रत्यासस्यपिषयत्वनातीन्द्रयत्वादाकारोऽप्यलोफिक पवेति- 
शङ्कन्यम । यदि शातीन्द्रियः स्याललौक्रिकम्यवहारविषयो न स्यात् । 
यथा विविक्तात्मा । वत्तेते च टरोकिकम्यवहारविष्रय आकाशः । 
अतो व्यवहारमाच्रविषयत्वान्नातीन्द्रियत्वादिचिन्ता तस्य युज्यते । 
तथाच तस्य लोकिकन्वात् तज्ज्ञानं सवैथापेक्चितम । तच्चे्न 
स्यात् प्रतिक्षा हीयतेवेत्यथः। भत्र चोद्यति। # अनुद्रमे इत्यादि #। 

# वस्तुसामथ्योदिति # श्वानं भविष्यतीति शेषः । अत्रोत्तरं भ्यु- 
त्पादयन्ति # येनेत्यादि # । # शब्दादिति # । वाक्यात् । तथाच, 
यद्यविभक्तस्याकारास्य वस्तुसामभ्यन क्षानं विवक्षितं स्याद्, अश्चुतं 
श्ुतमित्यादि न वदेत् । शाब्दस्य मननात्मफस्य च क्षानस्य वस्तु- 
सामथ्यजन्यत्वाभावात्। अग्रे च, यथा संम्ेकन मृत्पिण्डनेत्यादिना 
प्रृतिविकारभावेन न क्षानं व्युन्पादयेत् । वदति व्यवं, ब्युत्पाद्- 
यति चैवमतः कायरूपेण ष्यनिरेकानङ्ीकार शब्देभ्यो हेतुभ्यः सि- 
दाया: प्रतिज्ञाया हानिरित्यथेः॥ ६ ॥ 

यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् ॥ अस्मिन् सूने व्यापिह- 
छान्तयोख्पन्यासेनाकाशोत्पत्तावनुमानमेवोपन्यस्तमित्याशयेनाहुः । 
# यद्यद्िस्यादि # दथाचाकारा उत्पादपिनाराशाली । विृतत्वा- 
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ते तस्य पमैस्य विभाग उत्पत्तिः । आकारामापि षिकतम् । ली- 
किकम्यतव््रविषय्ाव् । यथा लोके विह्ृतमात्मुत्श्रते । 

त् । वितो, खौकिकव्यवहारविषयत्वात् । लोकवदिति । तस्माद्रा 
काश उत्पद्यत इति सिद्धम् । नन्वाकाद्योत्पात्तिपिंभागशव्दमा्म्ना 
विभागद्वारा वक्तभ्या । स तु ब्रह्मणो ग्यापकत्वादशक्यवखम इति 
कथमुत्पत्तिरितिचेत् । न। बृहदारण्यके मेश्रयीत्राह्मणे ब्रह्मणः परक्षान- 
घनत्वधावणाद् ब्रह्म तादशं यदा सुजात तदा घनत्वं तिरोभाष- 

यतीयाकाशो विमज्यत इत्यनुपपस्यभावात । एवमन्यदपि धुदि- 
दोषोद्धषं परिहततेव्यमिति दिक् । 

बाचस्पतिमिधास्तु-आक्षाशकालदिङ्मनःपरमाणवो विका- 
रा: । भात्माऽन्यत्व सति विभक्तत्वात् । धरादिवद् श्यनु- 
मानमाहुः। । 

भास्करा चायोस्तु-अचेतनत्वे सति विमक्तन्धात् । वृथिव्या- 
दिषरिस्येवमनुमानमाहुः । 

रामानुजाचायस्तु-पेतवुत्म्यमिदं सवमिव्यादिमिराकाशस्य 
बिकफारत्धवयनेन वस्याकाशस्य ब्रह्मणः सकाशाद् विभाग उत्पति 
रप्युकैष । खोकवत्। लोके यथा, पते देषदत्तयुत्रा इत्यभिधाय तेषु 
केषाशिंत् तत उत्पत्तिवचनेन सर्धषामुत्पत्तिरुक्ता स्यात् तद्वदििलयेषं 
ग्याकुषन्ति । तत् इ्धिष्टम 1 आकाशस्य तन्न विकारताया अधाधि- 
तत्वात् । देतदास्म्यवाक्यस्य तेजधुत्पात्तिवाक्यात् पूवैमसस्वात् । 
तश्रापीदं स्ैमित्यनेनाकाशस्य संग्राष्यत्वाश्चोति । एवमेव तच्चौर- 
मतेऽपि बोध्यम । 

शङ्कुराचायास्तु-आक्षाहामनित्यम । अनित्यगुणाभयत्वात् । 
घटादिवदिलयनुमानं प्रयुञ्जते । 

माप्वास्तु-गथ हैतान्युत्पत्तिमनम्ति चानुत्पत्तिमन्ति च प्राणः 
अद्धाऽऽकादा शति भागव ्युत्पचन्त इति भाटकेयश्वुतिभुपन्यस्य 
धहुाभिभोगरुत्पचन्ते केथिन्नोत्पद्यन्त श्याहुः। सा तु शुतिरिदामीं न 
प्रसिद्धति। 
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आकाकोतत्तौ श्रुया सिद्धायाम, आकाशवत् पकातश्च 
नियः, आक्राश्चशरीरं ब्रह्म, स यथाऽनन्तोऽयगाकाञ्ञ एवमनन्त 
आत्मा वेदितव्यः, आकाश आत्मा इयादिश्रतयः, समोऽनेन 
सवेण, य आक्षे तिष्टुन सवेमात्मयेवमादिभिरेकवाश्यतां लमन्ते। 

भिश्चुस्तु, यथा मधु मधुकृतो निलिष्ठन्तीति, अथास्य पुरुषस्य 
भ्रयतो वाङ् मनसि सम्पद्यत इति छान्द्म्य श्रुती छिखित्वा अतविभा- 
गलक्षणमेवाद्धेतमङ्खीकुषेन् प्रकृतिगुणभूतस्य सूषष्माकरारास्व ब्रह्मावि- 
भक्तत्व।द्नुत्पि भूताकाशस्य विरृतत्वादुत्पत्ति च ग्याङुवेक्नद- 
दरगरस्य तव् नुगतसुष््माकाशस्य च भूताकाशावयवत्वमङ्कीङूत्य पू- 
यिव्यादिवदाक्ताशो$पि निल्यानित्योभयरूप इ-याह । तन्न । उक्तशु- 
त्यो ओींवविष्यत्वेन ताभ्यां जडाविभागस्यापदयिनुमरकयस्वात् । 
उपक्रमे सदेव सौभ्येदुमन्र आसीदेकमेवाद्विनीयमिति प्रतिक्षायाग्र 
तेजःप्रभृतिखाएटकथनेनाग्र च सन्मूलाः संभ्येमाः प्रजा इत्यादिना 
सति ब्रह्मणि स्यमूलत्वस्यैष निगमनेन च जडस्य सवस्य ब्रह्मेषोपा- 
कनमिति सिद्धति । वथा सति प्रखयेऽपि न कायेघ्याविभागमात्र- 
ता, किन्त्वेकीमावपर्यन्ततेति । लोके सुषणौदिविकारेषु तथेव ददौ 
नात् । साख्येरापि कायस्य संक्रमे कारणमाषस्येवाद्रणाश्च । एवं 
सति भूताकारावयवविचरिऽपि यथाक्नस्यावागि द्वारा ब्रहमक्यपयं- 
स्तता, तथास्यापि त्वदभिमतावयवद्वाया ब्रह्मक्यपर्यन्ततंव । प्ररृते- 
रपि जन्यत्वश्य सप्रस्वय(ध्याय पएवोपपादितःवत् । एवं जीवस्यापि 
साविभागमात्रम् । दलदात्म्यमध्ये तस्यापि प्रवशात् । एनाबान् परं 
बिरेष्रो यज्ञीवष्य न विहृत प्रवेशः । अंशत्वादवेतवरान्म्यत् प्रति- 
पूर्तः । अताऽपार्थोयमाडम्बर इति । 

प्रकृतमनुसरयमः । नन्धाकाशस्योत्पत्तिमन्वे आकाङ्ावत् स- 
वेगश्च नित्य इत्य।दिश्रुतीनां विरोधः कथं परिहाय हत्यत आहुः । 
# आकारो त्पत्तावित्यादि #*। # सिद्धायामिति # छान्दोग्यस्य प्र. 
तिक्लायलात् सिद्धायाम् । तथाचाकाशवदिति श्रुती या आकाशस्य 
ब्ह्मावमानता, सा, समोऽनेन सर्वणत्यत्र यथा सरवेस्य मगववुपमान- 
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व्यवहारे लहृबोधने वाक्यानापुपयोगः ॥ ७ ॥ 

एतेन मातस्छि व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

ता भगवतस्तत्तत्परिमाणतायां पयैवस्यति, न तु सवेश ब्र्मतुरय- 
परिमाणत्वे। तथाश्राप्युपमानता ब्रह्मणो व्यापकत्वनित्यत्वयोः प- 

अवस्यति, न त्वाकाशस्य भगवत्तुल्यत्वे । सवेगतनित्यशब्दयोत्रष्यवि- 
रेषणस्वात् । न तत्समश्चा्यथिकश्च दश्यते इति साम्यनिषधशधुते- 

स्यायानाकाद्ारिति नभाज्यायस्त्वशरुतेश्च । तथा सत्याकाशस्य य- 

नषित्या्रिभुत्वं तदन्यपिक्षंयेव, न तु बरह्मवादिति फल नीति सवेसाम्य- 
श्वसयेकवाक्यतां कमत । पवमाकाशारारीत्वशषुतिये आकाशे तिष्ठन्नि- 
त्यन्तर्यामिव्राह्मणथल्या, बहुवीहिविग्रहेण तस्येवाथैस्य लाभात् । 
धवं सति यथा प्रथिव्यादीनामाधारतामाभ्रं, न तु नित्यत्वादि कमपि, 

तथैवाकारास्येनि फलति । पवमनन्तत्वोपमानधुतावप्यपिक्षिकमे- 
वानन्तत्वमाकारास्येति पृवेवत् सवैसाम्यशरुलयवेकवाकयतां लमते। 
उत्प्तिमश्वेनैवान्तवच्स्य प्राप्तत्वात् । नमस्तमनुलीयत श्त्यादि- 
स्मृतेश्च । पवम, आकाश आत्मेति प्राणमयवाक्यस्थश्युतिरपि, इद् 
सवै यदयमात्मेति मेतरेयीव्राह्मणश्रुत्या तत्र सवमुदिष्टयेवात्राफाश- 
मुदिश्यात्मत्यविधानात । अतस्तत्र सवेस्येवात्राकारशस्यापि न नि- 
त्यत्वाद तात्पथमापि तु ब्रह्मात्मकरत्वे । वस्तुतस्तु प्राणसश्चाराया- 
काशास्यातत्वमुख्यते इति तत्रायमथ पव, न भवतीति, नचाशङ्ू- 
नचोत्तरमिति । ननु भवेत्वेवमतासां श्रुतीनां गति्तथाप्येवं कथनस्य 
प्रयोजनं तु किञ्चिद् वक्तव्यम् । अन्यथा, एवं तात्पयकत्वमाप स- 
न्दिग्धमेव तिष्ठेदियत आहुः । # व्यवहार त्विल्ादि # । आकाश- 
शरीरमिति श्रुतिं उपासनाथा । हति प्राचीनयाग्योपस्वेव्युपसंशा- 
रात् । यदि ह्याकद् तथा न जानायत् कथं ब्रह्मशरीरत्वनोपासी- 

त । अतो$कञानां बोघनमेव वाक्यप्रयोजनम् । एवमन्यत्रापि द्र्म्य- 
म अतो न तात्पर्ये सन्देह इत्यथः । तस्मादाकाशोऽप्युत्पद्चत इति 
सिम् ॥७॥ १॥ 

पतेन मातरिदिवा भ्यास्यातः ॥ ननु वायूत्प्तिः शरुता 
परतयक्षसषबादिनी चति सन्दहाभावात् क्षमस्याधकरणस्य प्रयोजन- 
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आकाक्षो्त्तिपमर्थनेन मातरिवो्त्तिः समाता । सैषा- 
मिता देवतेति भौतिकवायुव्यादरश्य्थमलोकिकपदम् ॥८॥ 

-.“ असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥ र 

+ ननु ब्रह्मणोऽप्युत्तिः स्याद् । आकाशवत स्वंगतश्च निसं 
इति श्रुतेराकाशन्यायेन सर्वगतत्रनियत्वयोरभावे इतीमामाशङ्क 
तुशब्दः परिहरति । 

मत॒ बाहुः । # सेषेत्यादि # । शुतिस्तु शृहदारण्यके सपता्नब्राह्य- 
णे वतमीमांसाष्या । म्लोचन्ति हन्या देवता न धायुः सैषाऽनस्त- 
मिता देवता यद् वायुरिति । तथाचाऽनस्तमितत्वदेवोत्पस्यमाषः 

सिद्धतीति शुतिप्रतिषधादेव सन्देहः । श्वुतिविरोधनिराकरणमेष 

पखाधिकरणप्रयोजनम । नयु तथापि प्रयक्षविरोधस्य का गतिरित्यत 

आहुः । # भौतिके्यादि # । तथा च प्रत्यक्षं भोतिकविषयं, न भूत- 

विषयमिल्यदोष श्त्यथः । शब्दनिवेचनं तु - मातरीति सप्तम्यन्त- 

प्रतिङूपकमय्ययमन्तरिक्षवाचकम् । तश्र इषयति गच्छतीति मातरि- 

दवा । दु भ दिव गतिव्ृद्धग्योः। तथाच भूतात्मा बायुर्नोत्पद्ते। छा- 

सदोम्ये मधवणादिति पूर्वैः पक्षः। तैत्तिरीये भावणादुत्पधतं इति 
सिद्धान्तः । अन्येऽपि गोण्यादिसुत्रोक्ताः पक्षा अत्र योजनीयाः । 

सूते, पतेनेत्यतिदेशात् । अमृतत्व शरुतिस्त्वापेक्षिकी । म्लोचन्तीति , 

शुलयनु सारेण तथा निणयस्य सिद्धत्वात् । तस्माद् षायुक्त्पथ्यत 

इति सिद्धम ॥ < ॥ 
असम्भवस्तु सतोश्वुपपत्तः॥ व्याङुषम्ति # नन्वित्यादि # । 

अयमथः। यद्चपि श्रह्मण उत्पत्तिने भूयत शति तवु्पत्याशङ्खे् 
नोदेति, तथापिं पूवस्मिन् पदे बाह्माषाहयमतानां निराङ़ृतत्वात् तव्- 
सहमानः कथिद् अस्तेरुत्पत्तिवाचकःवस्य, हरितो रोहितादासीखु- 

्ुस्तस्यामवत् सुत इत्यादिपुराणवाक्येषु वृदौनात्. सदेव सोभ्ये- 

दमग्र आसीदिल्यश्रापि तमथ कल्पयेत् तदा श्वुती ब्रह्मणोऽपयुत्पत्िः 
स्यात् । म निल्वल्वविभु्षयोषांधकत्वं शद्भधम् । माकाशवत् स- 

८७ 
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सतः सन्मात्रस्योतपक्तिन सम्भवति । न हि कुण्डलो 
कनकोःपत्तिरुच्यते । नामरूपपिरेपाभावाव् । उतत्तिश्च ट 
यमाणा नोपपशते । खनो न सम्भवति । अन्यतस्वनवस्था 
हैव च भूं तदेव ब्रह्मेति ॥ ९ ॥ 

धेगनश्चं नित्य नि शरुतेराकाशस्य यथा आपेक्षिक एव नित्यत्ववि- 
भुतव, तन्न्यायेन निर इश सवेगतत्वनित्यत्वयोरभावे मां पैतण्डि- 
कारां तुशब्दः परिहरतीलयथः। # सन्माश्रस्येति # अविङृतस्य। # 
स्वतो न सम्भवतीति # आत्माघ्रयापत्या न सम्भवति । शषमति- 
सेहिताथेमं । 

यसु मास्फराचयिरुकम्-आश ङ्हित्वमावाद् ब्रह्मण उ. 
प्पत्तिसम्भावनामावन तश्निराकरणाथमिदं सुतरं षद्तां सुभरैवेय- 
ध्यैमिति । तदप्यनेनेवापास्तं केयम् । अतो यद् दिक्षाटसंस्यापरि- 
माणादिनिल्यत्वनिराकरणाथतवं तेरङ्ीरतै, तस्मिन्नेव पश्च वैय- 
ध्य् । व्यवहारे दिशां सूर्योदयास्तमयमेरुप्रभृतिधिभजनीयत्वेन 
पारिमापिकतया देश एव पथवसितत्वेनातिरिक्तपदाथेत्वामावात् । 
शाखे च दिशः श्रौत्रादित्युत्पत्तिश्ावणेन नित्यत्वशङ्कानुद याव् । 
पव कीरस्यापि, सर्वे निमेष्रा जक्षिर इत्यादिश्रुसयेत्र नित्यत्वशाङ्ू- 

निरासाश्न शङ्ोदयः । दिक्कालावाकाशादिभ्य हति सांस्यप्रवचन- 
सूप्राच्च । अनो वेशेपिकादिमननैव शङ्मेत्थापनीया । सा तु तेषां 
प्ैतणिडकत्वे प्रह्मपक्षेऽप्युत्पत्तिमहतीति ब्रथा तददूषणम् । 

पतेनेव भिश्चुरपि दत्तोत्तरः । यत्पुनस्तेनोक्त मिदं सुत्रं प्र 
धानोत्पत्तिनिराकरणायथेम्र । तथाहं । सदेव सौम्येदमग्र आसी. 
दिव्यादौ तेप्ायःपिण्डवदीक्षितृवक्मामेदेनोपन्यत्तं सुषम जगत् सत्। 
तस्य सतोऽव्यक्तस्य प्रधानस्य तु सम्भव उत्प्तिनौस्ति । कुतः । 
अनुपपत्तेः । तस्य कारणाभावेन विकाररूपत्वासम्भवात् । कार- 
णफटपने चानवस्थानादति । तन्न । सच्छब्दस्य प्रधानवाचकत्वे 
मानामावति । सांख्यसमाससु प्रीयपञ्चरिखड्त्तावप्यभ्यक्तपरयायेषु, 
भेभ्यक्तम्, ब्रह्म, गुर, बडु, धातृ,कम्, अक्षरं क्षत्र, तमः, प्रधानमिति 
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तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ १० ॥ 

तेजोऽतो वायुतः । वथा शाह । वायोरम्ररेति श्रुतेः । हि- 
, शब्देनेवमाह । छन्दोग्यश्रुतिः प्रतिङ्ाहानिनिरकरणार्ं तेत्तिरी- 

धकपपेक्षते वाखराकाशयारुवत््य्थम् । तथाचोपजोव्यस्य प्रा 
धान्याद् बायुमावापन्नमेषर सत् तेजम उत्पादकमिति खोकरगोति । 

हुश्रानामेव गणनात् । कोशादिष्यपि तथानुपम्भात् । ब्रह्षवाच- 
कत्वं तु गीतायामेच सिद्धम । ॐ तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणलि- 
विधः स्मृन शते वाक्यात् । अनः सद्धावन ब्रह्यवात्रास्यत श्यपार्थ 
पवाडम्बरः॥९॥३॥ 

तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ भक्रारावाय्वोरुत्पात्ति विचायै तजसो 
विचारयति । तेजः फ साक्षाद् ब्रह्मजमुत परम्परयति विचारर्यात। 
भ्रुतिविराधपरिहाराथत्वाद ध्यायस्य । तत्र छान्दाग्याक्तसुष्टमुख्यत्वात् 
साक्चात्पक्ष एव श्रयानिति प्राप्न आह # तजोऽत इति #। तद् व्याकुव- 
न्ति # तेज इत्यादि #। नन्वेव सति छान्दोम्यावराधस्य कथं पारहार 
इत्यत भदः । # हिश््देनेलयादि # । अयमथः। तजसः साक्षाद् ब्रह्म- 
जन्वाङ्खीकरे, सदेवसेम्यिमसमग्र आसीदिति प्रतिक्ञा, यनाशरुतं श्रुत 
भव्रतीति प्रनिक्ञा च हीयते । अतस्तन्निराकरणायथ तजःसृष्टिवाक्यं 
्ेत्तिरीयकमपक्चत शति तेत्तिरीयकं तस्यापजाग्यम । तथा सति 
तत्र या वायोरिति पञ्चमी सा-कि हेनावुनानन्तय इतिं जिक्षासायां 
यद्यप्युभयथापि प्रतिक्षासिदधिः, प्रायपाठश्चाभयशथाऽपि शक्षयवनन- 

सतथापि प्राथमिकष्या आत्मन इति पञ्चम्या अनुराधात् प्रथिव्या 

आप्रधय इत्यभ्रिंमाया अपि पजेन्येनाषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओष- 
धिवनस्प्तिभरननं भवत्यन्नेन प्राणा दति धुत्यन्तर भषधीनामन्नक्रार- 

णतायाः स्फुटत्वात् प्रयक्षसंवादराश्च कारकविभाक्तरव युक्ता।बलि- 
त्वार । पवमुपज्ीव्यवाक्यगतपञ्चम्या हत्वथकत्व निश्चिते उप- 
जीग्यश्व भ्रधान्याद् वायुभावापक्नमवर सत् तेजस उत्पादृकमिव्येष- 
मश्नमपि शमं खीकरोतीति विरोधवरिदार इयथः । तस्मद् वायुः 
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ब्रह्मण एव सर्वोत्यत्तिप्षस्बिरुदः ॥ ९० ॥ 

आपः ॥ ११॥ 

तथा शहेयेव । शदमेकमनुवादद्ू्रपविरोपख्यापकम् । न 
श्रुसोः । सर्वत्र विरो इति ॥ ९१ ॥ 

पुथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
ता आप रेपषन्त बधः स्याम पनायेमहीति । ता अन्नमख- 

न्तेति । तत्रा्शब्देन ब्रीहादय ! आहोखित् पृथिवीति ! सं 

हवारेव तेजःशष्टिरिति सिम । नन्वाथवणे यथा साक्षात्सषटिर- 
का, पतस्माञ्जायते प्राण इति, तथा, तेसतिरीये, {द सवेमसखजजते- 
सयु्ता । तश्र कि विस्फुलिङ्गवद् योगपथमुत बाय्वनन्तरमाव ई- 
ह्याशड्ा तेजसो धारवानन्तयै समथ॑नीयं, न तु पूर्वोक्तः कमखि- 
विचारोऽतर युज्यते । भसम्भवसृश्रष्यवधानेन पोक्तषिचारसमापेः 
हाक्यवचनत्वादित्यत भाहुः । * ब्रह्मण इत्यादि # । भाथधणोक्तः 
पक्षस्तु तैत्तिरीये योगपचाङीकरेऽपि ब्रह्मणः कारणताया भसन्दि- 
श्वत्वात् सामथ्यैविषरेणेव सवेपददृस्यसङ्कोषादेवानिरुद्ध ईति 
पूरघोरवियार पात्र युक्त इव्यथः ॥ १०॥ 

आपः॥ + तथा ह्याहेत्येषेति # । पूर्ंसूत्रावनुषसेते । तथाथा 
पत्तेजञस उत्पद्यन्ते । हि यतो हेतोः, शुतिद्वयमपि तथाऽऽह वद्- 
पोऽखजतेति, अभ्रेराप शति । अतो नात्र किमपि विशायेमिद्यथेः। 

अन्ये तु अतःशब्स्याप्यनुदृल्तिमिच्छन्ति । तदयुक्तम् । अश्र 
कारणतया तेजसो षिवक्षितस्वेन धायषथकस्य प्रहीतुमशाक्यत्वा- 
श्छरत्युरुदेप्यथैकत्प्रहणे, तथा शाहित्येतावतेष खारिताथ्योवित्येव- 
कारेणाश्र बोधितं हेयम । नन्वेवं सति भस्य सु्रष्य कि प्रयोजनमत 

आदुः । + इदमित्यादि # । तथेदं रयोजनमित्ययैः ॥ १९१ ॥ 
| पृथिष्यधिकारङपशबदान्तरेभ्यः ॥ भधिकरणप्रयोजनं वक्तु 

= श्रिवयवाक्य माहः। # ता भाष इत्यारि # । संशयम हः । + सह 
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देहः। ननु कथं सन्देहः । पूर्वन्यायेनोपजीव्यशरुतेधरीयस्वादिति- 
चेत् । उच्यते । अद्भधः पृथिषी पृथिव्या ओषधय ओषधी- 
भ्योऽन्नमियग्रे वतेते । तथा सति पृथिवीमोषधीश्च सषा आपो- 
$ जन्ति ! आहोखिदभ्राब्देनैव पृथिवीति ! 

नन्वेवमस्तु पएथिन्योषधिसष्यनन्तरमन्नषटिरितिचेव । न । 
छन्दोग्यश्ुतेरपेक्षाभावान्पहामुतमात्रस्येवाभिखपितत्वाव् । एकष- 
हलक्षणपिक्षया कत्छीकारस्य गुरुतवाव पूर्वोक्त एव संशयः । 

त्यादि # । तथाच रूदित्रायपाटयोर्िंरोघाव् संशाय इत्यथः । अत्र 
चोदयति # ननु कथमित्यारि # । तथाच पृथिव्येव प्राष्स्यत हति 
व्यर्थोऽधिकरणारम्म त्यथः । पतेन पूवांधिकरणवद् श्र पृथिवीति 
भिन्नं॑सुत्रमङीृत्याधिकरणान्तरमिदं वाच्यम् । ततोऽ््नदाद्देन 
कथं पृथिवी ग्रहीतुं शक्येस्याकाद्धायामधिकारत्यादिसूत्रान्तरेण त- 
क्रिणय शति रामानुजाचायेमतं पूवाधिकरणन्यायतः सन्देहनिषु- 
सिप्रवशेनाच्छिथिलमित्यपि बोधितम् । अश्र समादधते । # 
ख्यत इत्यादि # । तथाचोपजीव्यानुरोधाद् यथा आकादा- 
धायुव्यवघनेन तेजःखष्टिरङ्ीफियते, तथाऽत्र पृथिष्योपधिष्यवधा- 
नेनान्नसष्टिरप्य ङ्गीक शक्या । उपजीष्ये वाक्ये त्रयाणामुकतत्वा- 
त् । भाहोखित् प्रायपाठबलात् एथिषीति पकोटौ विशेषग्भ॑स-“ 
म्देह उपजीष्यवाक्यविचारेऽपि नापैतीति ना रम्मपैयय्यैमित्य्थैः । 
पुनओयोदयति । +» नन्थेवमित्याहि #। तथाचोपजीग्यवाक्यापेक्चया 
धरायपाटस्य नै्रल्यदेव सन्देहानिदृत्तेरारम्मवेयथ्यै वु बारमिष्यर्थः। 
तश्र समादधते । # नेत्यादि # । ब्रह्मणः कारणत्वसमथनयोपक्मे 
महामूतयोरवोरपलिद््ोनेन महाभूतमात्रस्येव पिवक्षितत्वाच्छान्दो- 
ग्यशुतेरक्षापेक्षामाषात् । नख लक्षणाप्रसक्तिवोषः । तस्या एकपद्- 
निष्ठस्वेन तदपेक्षया वाक्यदोषभूतानधिकारत्यागाधिकपवार्थदयत- 
त्कमानादत्य ङदिखीकारस्य गुरुत्वात् । अतः पूर्षोक्तेऽरपत् पथ 
संशयो, न पृथिष्युत्प्ताविति नािकरणारम्भवेयष्यमिष्यथैः । दं 



६९४ सप्रकाश्चे अणुभाष्ये । 

तत्राज्नमये हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी बागि- 

ति ् रयाणां सहचारः सर्वत्रोपरभ्यते । लोकमरसिद्धैषणमुयिष्र- 

सिङ्गअ । तस्मात् पृथिव्योषध्यन्नानां मध्ये अभेदविवक्षा य- 

क्िशचिद्रक्तव्ये अन्नमुक्तमियेवं पराप्ते । उच्यते। अन्नब्दे एथिवी । 

कुतः ! अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । अधिकारो भूतानामेव, न 

भोतिकानाम् । नीरं च दपं पृथिव्या एत्र । भूतसहपाठतव् । श- 

व्दाम्तरम् अद्धधथः परथिवीति । तस्मादम्रदब्देन एूथिव्ये ॥ १२॥ 

सिदे संदाये पूथैपक्षं सोपपत्तिकमाहुः । # तत्राक्नेत्यादि # । उपल- 

$यत इति पदमम्रेऽप्यन्वेति । तथाच जरितयसहचारो लोकप्रसि- 

द्धिस्तस्माधग्र कचन वति तदेव भूषिष्ठमक्नं भवतीति वाक्यशे- 

वोक्तं व्षणभूयिष्ठलिद्धं चेति लयं ्रमेणात्नोपलभ्यते । अथवाग्र उप- 

पादनग्रन्थे यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं भराप्य श्रि 

तिद्ेकैका भवतीति प्रतिक्ञोत्तरमतेजः सहचारः कायेलिङ्कितोऽन्न- 

स्य थो इदयते सोऽपि य फलपत्राद्याहारास्तषामपि पुरीषमांसमर्नां- 

सि भवन्तीति घ्रयाणां धातूनां सहचारो मृद्धक्षकषु कीटादिष्वोष- 

पिमक्षकेषु प्वादिष्व्नमक्षकेषु पुरुषादिष्येवं सवत्र पृथिव्योषध्य- 

्षूपलभ्यते। अश्रशब्दस्य च लोकऽ्नीयत्वमाद।य पृथिम्यादिषु- 

विष्व पि प्रसिद्धिः । यथा नेषधे "नास्ति जन्यजनकव्यतिभेद्ः सत्यम- 

न्नजनितो जनदेहः।वीक्ष्य वः खलु तनूममृतादामित।चतुथस्कन्ये च। 

पव पृथ्वादय पृथ्वीमन्नादाः खश्नमात्मन ति वषणमूविष्ठलिङ्खमपि 

धिषु तुर्यम् । वणे पृथिष्या आद्र॑तया भूयस्त्वात् । ओषधिवीरधा 

व्रीष्यादीनामुत्पत्तेश्च । तस्माद् वाक्यशेषटोकप्रसिदिलिङ्धानां त्रि 

ष्वपि तुटयत्वाव् पृथिव्याद्यन्यतमे वक्तव्य अन्नमुक्तम् । पवओपजी- 

व्यवाकयरूदिभ्रायपाठानां त्रयाणामविरोधोऽतस्तत्त्रयेऽपि प्राह्त्वेन 

्रा्े यथः । सिद्धान्ते तु रक्षणा नास्त्येव । योगनेवेस्यं त्वाघका- 

राहिभिर्दतुभिः परिक्रियत इति न कोपि दोषः । स प्रन्थस्तु निगद्- 

म्यास्यातेनेव माभ्यण भ्यास्यातः । 



> अध्याये ३ पादः। ६१९ 

तदभिध्यानदेव तुं तलिङ्कात सः ॥ १३॥ 

आकाशादेव कायाद् वाख्वादिकार्योखत्ति तुशब्दो वारय- 
ति। स एत्र परमात्मा वाख्वादीन् खजति । कथं तच्छब्दवाच्य- 

तेति चेव वदमिध्यानात् । तस्य तस्य कायैस्योखादनार्थं तदभि- 
ध्याने, ततस्तदात्पमकलं, तेन वद्राच्यतरमिति । ननु यथाश्रुतम्र 
कुतो न गत इयते आह । तर्छिद्ात् । मकरं लिङ्गं वस्यै 
व सवत्र वेदान्तेष्य्रगतम् । जडतो देवताया बा यत्किशिञ्जाय- 
पानं तत् सवे ब्रह्मण एषेति सिद्धम् ॥ ५३॥ 

मास्कराचायोस्तु-तद्यदपां रस आसीत् तत् समष्टन्यत 
सा पृथिव्यभवरिति श्रुतिमपि शद्दान्तरत्यनोद्ाजहरः । तेन योग- 
स्यादुष्टत्वादर त्र पृथिन्यवान्नपदेनोच्यते इति सिद्धम ॥ १२॥ ९॥ 

तक्रमिध्यानदेव तु तलि ङ्गात् सः ॥ एवं तेत्तिरीयश्ुस्येकषा- 
कैयतया छन्दोग्यऽपि कमेण ब्रह्मणः सकाशात् पञ्चमहाभूतसण्रि- 
व्यवधारितम् । तश्रायं संशयः । क्रमखष्रावाकाशादयः किं सखतन्त्राः 
खस्वकफाय सृजन्त्युत परमेश्वरतन्त्रा हति । तत्र तावत् प्राप्तम् आ- 
काराद् वायुः वायोराग्निरित्यादि, तत्तेज पेक्षत बहु स्यामिलादिश्ुलया 
भूतानां देवतायाश्च हेतुत्वस्य कतृत्वस्य कथनात् स्वतन्त्रा पव खज- , 
स्तीति । पवं पूथपक्षे सु्रमुपन्यसखय सिद्धान्ते व्याकुबन्ति। # आ- 
कारादेवेत्यादि #। # कथमिति # । त्रीनि शेषः। # तदमिध्यान- 
मिति # । आक्रायरपः स्यां वायुरूपः स्यामियेवं स्वस्य तदू पाभि- 
ध्यानम् । वक्च^हु स्या प्रजायेयति श्रुत्यैव संग्रहणोक्तम । नच तस्य 
तेजःप्रभूतिसाधारण्यं शद्यम । तेजःप्रथूतिष्वाप तत्पदोपनिबन्धेन 
प्रकरणेन च तस्यापि ब्रह्मधमेत्यनिश्चयात् । # सवेभ्र चदान्तेम्वित # 
स विश्वङृद्धिश्वविदात्मयोगिः। यतः प्रसूता जगतः प्रसूती । यः पृथि. 
व्यां तिष्ठन् यः पृथिवीमन्तर श्त्यादिषरु । फलितमाहुः । » जडत 
१त्यादि #।# ब्रह्मण (ति+#तत्तदू पेण तत्तदन्तः श्यात् तस्मात् । एवमेव 



६९६ शपकाक्षे अणुाष्ये 

विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते ॥ १४ ॥ 

यथोतयत्तिनं तथा प्रलयः, किन्तु विपर्ययेण करम; । अत इत्य- 

पौराणिकीषु महवा दिखषिप्पि हेयम् । 
मिश्वुस्तु-भश्र ख्ितिकनैत्वं विचायत इत्याह । तम्मन्दूम् । 

पर्वषु पादेषु ब्रह्मण पव कारणत्वेऽवधारिते खितिप्ररयौ प्रत्यपि सा- 
मान्यतः कारणता सिद वेति तदंशे सन्देहामावेनाधिकरणयैय्या- 
भरसङ्ात् । अतैः पूर्वोक्त एवाथ इति निश्चयः ॥ १३॥ ७॥ 

विपय॑यण तु क्रमोऽत उपपद्यते ॥ ननु तेसिरीये छान्दोग्ये च 
सृष्टः करमो निरूप्यते, न तु प्रलयस्य । नैयायकादयस्तु समवाय्यस- 
मवायिकारणनाशात् फायेनाहामङ्गीकुवेन्ति । मुण्डके तु विस्फुलि- 
न्यायेन युगपदेव सर्वोत्पत्तियुगपदेव सर्वेषां प्रखयश्च धाव्यते । 
यथा सुद्रीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाशक्चराद् विधिधाः सौम्य भावाः परजायन्ते तत्र वैषापियन्तीति। 
तथा सति क्रमिकाणां प्रख्ये कः प्रकारो प्राष्य इति संशये मुण्डके 
ब्रह्मण्येव सर्वप्रखयस्योक्तत्वेन भोतत्वाल्लोकफिकं मतं विहाय यौगप- 
चपक्षो प्राष्य इति पूवेपक्ष प्रदत्त सुभ्रमुपन्यस्य व्याचक्षते । # यथो- 
त्प्तिरिलयादि #। सत्यमेवमेव साक्षात्ष्टौ, तथापि सुबालोपनिष- 
दि, फ तदासीत् तस्मे स होवाच न सन्नासन्न सदसदिति सदस- 
द्विरक्षणं ब्रह्माभिसन्धायोच्यते । तस्मात् तमः सञ्जायते तमसि भू- 
तािभूतादेराकाशम आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अधश 
पूथिवीस्यादि । एवं स्िसुकरवा अप्र उच्यते, सोऽन्ते वैदवानरो भू- 
त्वा सन्दग्धा सवौणि भूतानि पृथिष्यप्सु प्रीयते आपस्तेजसि वि- 
लीयन्ते तेजो बायी प्रलीयते बायुराकाशेभपि विरीयते भाक्ादमि- 
ग्द्ियेष्विष्यादि । पुराणेषु च "वायुना इतगन्धा भूः सलिलत्वाय क- 
स्पते । सलिलं तदृहतरसं ज्योतिष्टयोपकल्पते । इतरूपं तु तमसा 
वायौ ज्योतिः प्रीयते । इतस्पर्शोऽषकारोन धायुनेभसि लीयते । 
कालात्मना हृतगुणं नम आत्मनि रीयत स्यादि । पुराणं च श्ुत्यु- 
परृहणम् । अतो ब्रह्मणः सकाशादुर्पस्यनन्तरं तत्रैव प्रलय इति येन 
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क्यनन्तरं भलयः। कुतः ! ॥ उपपश्ते ॥ भवेदारिपरययेण हि नि- 
गमनम् । करमरष्वेतत् ॥ १४ ॥ 

अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तलिङ्ञ- 

दितिचेन्नाविरेषात् ॥ १५ ॥ 

तैत्तिरीयके आकाशादि अन्नपर्वन्तसुतपत्तिमुक्तवा अममया- 
द्यो निरूपिता । तत्रान्नपयस्य प्राणमयस्य च सामग्री पमुख 
न्नाक्ता । आनन्दपयस्तु परमात्मा पध्ये विहवानमनसी विद्यमाने 
$ चिदूतयन्ने इति वक्तव्य । 

करमेणोत्पत्तिस्तेन क्रमेण न प्रयः, किन्तु विपयैयेण क्रमः प्रखयस्य । 
अत्र पृच्छति । # कत इति # । सदयं श्रुतिपुराणेपूच्यते, परं तश्रापि 
हेतुवैक्तभ्यो यन बुद्धावारोहैत् । त्राह ॥ उपपद्यत इत्यादि ॥ तथाच 
वैशेषिकादिवदृ ्वसरूपो नात्र प्रलयः, किन्तु कारणे प्रवेशरूपः । 
अतो लौकिक्प्रवेरानिगैमन्याय पव वुद्धिगोचरीकरणायानुसन्धेय 
इत्यथः। तेनेदं सिद्धम् । युगपत्प्रलयोत्तरं युगपत्खष्टिः 1 क्रमेण 
प्रलये तद्धिपरीतक्रमेण सृष्टिरिति । तदेतदुक्तं #कम्टावेषेतदिति # 

मन्ये तु प्रलयस्य ब्रह्मकन्तकत्वावधारणाथमिष्याहुः । तन्म- 
न्दम् । यतो वे्यारिशुलयैव तस्यावध।रितत्येन तत्र सन्देषयेवानुद- 
यात् । अत उक्तमेव प्रयोजनमिति दिक् ॥ १४॥८॥ 

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तलिङ्गादितिचेश्नाविशेषात् ॥ 
क्रमविचार पव प्रसङ्गादन्यद् विचारयतीवयाहुः # तेत्तिरीयक इवया- 
दि #। अत्र हि तैततिरीयवाक्यैकवाक्यतया छन्दोग्यवाक्यं विचा- 
रितम् । छान्दोग्ये च, अनेन जीवेनात्मनायुप्रविद्येति जीव उख्यते। 
षोडशानां कलानामेका कलातिरशि्टासीदिति मन उच्यते । अतस्त. 

तमोऽपि विचारणीयः । नच मनसोऽक्नविकारत्वस्य मया प्राप्त- 
त्वादक्नात्तरभावः शङ्खाः । अन्नमशितं त्रेधा भवतीति तत्पूवेवाक्ये 
तश्याशनो्रभावित्वकथनादरानस्य च मनःप्राणसम्बन्धाच्रभावि- 

८८ 

॥ 
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तत्र फ्रमेणोत्पनने इति वक्तव्यम् । क्रमस्तु भरातिष्ठोम्येन । पु- 
र व्रिपथयानन्तरकथनात् । अन्तरोत च वचनात् । तेजोऽवन्ना- 
नाममपये गततात् । बाखाकाशयोः प्राण एव गततात् । आ- 
काशात् पूयं विज्ञानमनकी उसन्ने इति वक्तव्यम् । तयोरग्रे वच- 
नमेव लिङ्गमिति । अतस्तयोरतपत्तिवंक्तय्येतिचेनन । अविशे- 
धात् । नामरहपविरोपवरतामेरोत्पततिरूच्यते, न वनयोः । विह्ञानमय- 
स्य जीवलात् । मनोमयम्य च वरेदतात् । अतो मूतमोतिकपते- 
वामाप्रान्न तयोरुतपत्तिषक्तग्या ॥ १९ ॥ 

तायाः प्रत्यश्चसिद्धत्वेनाश्नमयत्वादिश्रुतेः पोषणाभिप्रायकत्वनिश्येन 
अश्नोच्तरभावित्वस्य तनत्र वक्तुमशक्यत्वात् । अतस्तयोः क्रमः स- 

दुर्थां विचायः । सोऽपि वेत्तिशीयकानुराधन । उपजीव्यस्यात् । 
मलिरीयक्षे त्वाकाशाद्श्नपवैन्तमुन्पस्तिमुक्त्वा तवुत्तरमन्नमयादयो 
निरूपिताः । तच्रान्नमयसामग्रयोपध्यन्नरूपाः । तस्याक्नरसम्यत्यात् । 
इदमा तन्नि शाच्च । प्राणमयस्तन आन्तर इति तप्य सामग्रो षा 
य्ाक्षारापृथिवीरूपा । न तुप्राणास्यवाह्याबाह्यन्द्रियरूपा । ताच्छरः- 
प्रभूतिकथने प्राणव्यानापानाकाङपूथिवानामव कथनात् । पवमेतद्- 

द्वथसामन्री, ओषयीयोऽश्नमियन्तेन पूवेमुत्पन्नोक्ता । आनन्दमयस्तु 

परमात्मा । स तु मूलकारणम् । तस्माद्वा पतस्मादात्मन श्त्यात्म- 
पदतैवोक्तः । अतः परं मनोमयविक्ञानमथावरिष्यते । तदाह ॥ अ- 
स्तरा विन्ञानसी इति ॥ मध्य पिक्ञानमनसी विद्यमाने कचिवुत्पश्न 
इति वक्तश्ये । ततर पूर्वपक्षी आह # क्रमेणति # । तैत्तिरीये आनन्द- 

मयस्य निकरे विक्नानमयो, दुरे मनोमय इति तत्करमेणोत्पश्नं इति 
वक्तयम् । नच यद्ययं व्यासाश्यः स्यात् तदा मनोविज्ञान इति वदेश्न 
तु विक्षानमसी इति, अतो नैवमिनि शङ्याम 1 क्रमस्तु प्ातिलोभ्येनैव 
व्याखष्व विवश्िनः। अभ्यर्हिनल्वन छन्दोग्यायुसारेण च प्रथम- 
मात्मनस्ततो मनसः स्मरणात् । नचाश्न मानाभावः शङ्धु्यः । सूत्र 

विपयैयानन्तरं कथनात् । अन्तरेति वचनाश्च । यद्तक्नामिप्रेया- 
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दिदं विपययसुध्रात् पूर पठेत् । अन्तरेति च न घदेत् । वायुतेजः- 
प्रभूतिष्वन्तरोति पश विनापि प्रणयनात् । अत पतद्वाक्यविचार पव 

व्यासाशयः । पवं सति छन्दोग्योक्तानां तेजोऽवन्नानामन्नमये गत- 

त्वाद् वाग्वाकाशयोरङ्गीक्रियमाणयोः प्राणमये गतत्वाद् आका- 
शात् पू विक्षानमनसी, विक्षान जीयो, मनोऽन्वःकरणमुभयषिधषाद्ये- 
न्द्ियनायकमिति तदुपलक्षितं करणकदृस्यकं चति द उत्पन्न शत 
वक्तव्यम । अन्यथा सव्र पवात्मानो उयुश्चरल्तीति शुच्युक्तानां जी- 
वानाम्, पतस्माज्ञायत प्राण इति श्रुती स्प्रतिपुराणादिषु च ज- 
गत्कारणकोटिनिविष्ठानां प्राणादीनां महदरहङ्ारादीनां च व्रह्मका- 
येष्वनिचर करमखुष्ठौ न्यूनताऽऽपद्ेत । नचाकाशादिप्रहणे यथाम- 
हाभूताधक्षासो नियामकस्तथात्र विक्षानमनसोत्रहणि नियामकं क 
म्दोग्य नाम्तीति वाच्यम् । तयोरप्रे, अनन जोयनात्मनाऽनुप्रवि्येति, 
पोडशानां फकानामेका कलातिशिण्ा$ऽसोदिति वचनमव लिङम् । 

मेतिरीये चानन्दमयनिकटे विज्ञानमयस्य, दुरे मनोमयस्य कथनं लि. 
ङ्म् । आकाशादिभूतघरितस्य प्राणमयस्य दुरत्यात् । मोनिकष- 
दितस्याश्नमयस्य ततो दूरत्वाश्च। इदमपि लिङ्कमिति च । भतस्तयो- 
वान्तःकरणयोरत्पत्तिवकतु गुक्तंनिचेत्। न । कतः । अविक्षत् । 
नामरूपारमकविश्ेषवन्तो ये वत्तन्त तष्रामवात्पत्तिरुष्यत । ऋन्दो- 
ग्य तेत्तिरीये च, न त्वनयोमवदुक्तयोजींवान्नःकरणयोः । छा- 
न्दोग्ये जीवस्यात्मपदेन विशेषितत्वात् । भूतविकारात्मकमनःप्राण- 
वाचामुक्तयमावावुक्तन्द्रियाणां चाभावात् तेत्तिरीये च पिक्षानमयस्य 
जीघत्वात् । मनोमयस्य चगोदयात्मक्रयेदत्वात् । अनः भरुतिद्टयऽपि, 
जीववदयोरेवाभिप्रेतसवात् तयोश्च भूतमभीनिक्रप्रव शाभावान्न वया- 
रुत्पत्तिभ्रक्तव्येति सिद्धम् । नच छान्दोग्य वेदोऽभिपरेन इतिं कर्थं 

केयमिति शङ्ु्यम् । नामङूपव्याकरणरूपश्नायंण तद वगमात् । वेदेन 

नामरूपाणि विषमाणि समष्वपि । धातुपृदड्धव)कल्प्यन्तं पतेषां 

खार्थसिदडधयप्रयकादशस्कन्धीयभगवद्वाकयन तस्य लन्कायतनि- 

अयात् । पवं जीवस्य करणत्वे वेदश्य च द्वारन्वम् । तनाभयाः कायं 

नामव्याकरणमिति निश्चयः्दं च.दादद इति चक्ञानःप्रमवादिति सूत्र 

सर ङीक्रियत इति नात्र विवादकेशःएवओआस्मिन्नधिक्ररण तैत्तिरी- 

योधो विह्ञानमयमनोमयौ विषयः । कोत्पच्ेते इति सन्देहः । 
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उण्पत्तिसामप्रघनुक्तिरत्पन्नेषु पाट सन्देहवीजम । तयो्जविा- 
न्तःकरणरूपत्वाच्छरश््यन्तरे तयोः साक्षादुत्प्तिकथनादाकाशात् 
पूवै च फथनात् क्रमखष्टावापि आकाशात पूव परमात्मनः सका- 
शात् ते अप्युत्पद्यते इति पूवैः पक्षः । ते अत्र न जीवान्तःकरणरूपे, 
किन्तु जीववेदरूपे, तद्रमकस्य लाभात् । अतो न तयोरुत्पसतिरत्रा- 
भिग्रतेति सिद्धान्तः । नयु भवत्वेवं तथापि न्यूनांशपूरणाय क्रमसषटा- 
चपि प्राणिन्द्रियमनसां कचिदुत्पत्तिस्तु वक्तव्येतिचत् । पुराणानां 
श्त्युपगहणत्वात् तदनुसारेणाकाशात् पूवमेव तत्तत्कारणमावाप- 
श्नाद् ब्रह्मण पवेति ज्ञातव्यम् । 

रामानुजाचायौ विज्ञानभिश्चुश्चैवमेवाहुः । 
यत्तु शङ्कराचायभास्कराचायाभ्यां बुद्धि तु सारथि विधी 

ति, एतस्माज्जायते प्राण इति वाक्यद्वयं विषयत्वेन धुत्वा सूरं 
विक्षानपदं च करणग्युत्पत्या बुद्धीन्द्रियसेग्राहकं विधाय विज्ञानम 
नसी इति द्विवचनमुपपादितम् । ततोऽग्रे करणानां मौतिकत्वपकष 
तेमैव निवाहान्न क्रमान्तरापेक्षा । अमौतिकत्वपक्षे तु तेभ्यः पूवैमि- 
सथुक्तम् । तत् तदजुसार्णामेव रोचिष्णु । आद्यस्य काटकवाक्यः 
स्योत्पत्तिप्रकरणीयत्वाभावेन विषयवाक्यत्वायोगात् । बुद्ध्यादीनां 
श्रयाणां तच्र पृथगुक्तया सौघ्रद्विवचनविरुद्धत्वाच्च । द्वितीयस्य मुः 
ण्डकवाकयस्य च बुद्धिरहितत्वेनेव तथात्वाच्च । करणब्युत्पत्तेवु- 
द्धादिश्रयसाधारण्येन सूत्र मनःप्रयोगवेयथ्योपत्तेश्च । मोतिकोन्द्ि- 
यपक्षानादरणीयताया अस्माभिः प्रागुपपादितत्वेन तद्रीप्या छान्वोः 
ग्ये तन्निवेशास्याशक्यवचनतया, अभौतिकपक्षे चात्माकादायोरन्त- 
रलि वा पश्चाद्वा तेषां पाष्या सुश्रीयसिद्धान्तस्योपपत्िश्चन्यतया 
देथिव्यप्रसङ्काश्च । नच प्रजापति इदमग्र आसीत् स आत्मानम. 
कत स मनोऽसृजत तन्मन पवासीत्तदात्मानमेक्षत तद्धाचमसजते- 
तिशु्यन्तरे पृथक्क्रमाम्नानात् । स प्राणमसृजत घाणाच्छरद्धां सं 
घायुज्योंतिरापः पथिवीमिन्द्रियं मनोऽन्नमिति परदनोपनिषच्छररुतेशच 
भ हैथिल्यमिति वाच्यम । तथा सति भ्यासपादैः शरुतयन्तरेणाधिः 
हेषादित्येवमुच्यते । किञ्चैकस्यां खष्टाविन्द्रियादीनां नानाविधामिः 
रुत्यततयक्तुमयुक्तत्वात् तत्तत्खष्टो तश्र तत्रोत्पत्तिरित्यङ्ीकायंम । 
तथा सति यथा साक्षात्दष्टिक्रमखष्टथोः शब्दादेव सन्देहामावस्तथा- 
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चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात तद्व्यपदेशो 
भाक्तस्तद्धावमभावितात् ॥ १६ ॥ 

ननु विङ्गानमयस्य जीवस्यानु्त्तो सर्वव्यवहारो्छेदः । उ- 
त्यत्तिस्तु त्रिविधा निरूपिता । अनिये ननं निये परिच्छिन्ने स- 
मागम इति । तथाच जीवस्य समागमलक्षणाऽप्युत्पत्ति्नं स्यादि. 
तीमामाशङ्कां निराकरोति तुशब्दः । चराचरे स्थावरजङ्गमे शरीरे 

 त्योविदेपेणापाश्रय आश्रयः हरीरसम्बन्य इति यादत् । स तु 
स्याव । नतु खतः। ननु शरीरस्योखत्तो जीबोऽप्युखध्रते । 

ऽश्रापीति सुत्रमनावदयकं च स्यात्। अतस्तदविचारेऽपे शाखे नयून- 
त्वस्याभावात् प्रागुक्तमेव निरवद्यमिति दिक् ॥ १५॥ 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तम्तद्धावभाषि- 
त्वात् ॥ जीवायनुत्पत्तावेव किञ्चिदाशद्य परिदरतीत्याशयेन सूत्र 
मुपन्यस्य व्याकुवेन्ति । # नन्विल्यादि # । जीषस्यत्युपलक्षणम । पू- 
वेसूत्रे वेदस्यापि विचायत्वनोपक्षिप्त्वात् ।अतो विज्ञानमयस्य मनो- 
मयस्यचाजुत्पत्तो सवेव्यवहारोच्छेदः । न हि जीवानुत्पादे कथित् 
संसारासक्तो वा मुमुश्रुवों प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणकमज्ञानमक्तयधि- 
कारी भवेत् । तदभावे च लोकयात्रा तत्तत्पुरुषार्थोपाययोधकानि 
दाखाणि चोच्छिदयेरन् । न वा वेदस्यानुत्पत्ता धमौधर्मादिकमसः- 
ङूेणमवगन्तु शक्येत । तद् मावे लोकमयाद्।ऽप्युपच्छिद्त । एवं 
सवव्यवहारोच्छेद उभयश्रापि समान इति पृथक तदनुक्तिः। नच 
नामरूपसम्बन्धात्मिका या उत्पत्तिः सेवाश्र निपिष्यत, नेतरेत्यतो 
न दोष शति वाच्यम् । उत्पसतिस्तु पूव त्रिविधा निरूपिता । अनित्ये 
जनने निले परिच्छिन्ने समागम इत्यादि । सक्नियागरिणरासु तिष्- 
ष्वेकतरेव निषिध्यते, नेतरेखत्र विनिगमकाभावात् । तथाच जीवस्य 
समागमलक्षणाऽप्युत्पत्तिने स्यादितीमामाशङ्कामिल्यथः । # शरीरे 
इति प्रथमायाः, # तयोरिति सप्तम्या दिवचनम् । #सतुश्याहिः 

भ्् 
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अन्यथा जातकमदीनामभावप्रपङ्गादितिचेश्न । वदव्यपदेशस्तस्य 
शरीरस्य जन्ममरणधर्मवत्चेन जीवव्यपदेशषो भाक्तो लाक्षणिकः । 
कुतः { । तद्धावभाविलात् । शरीरस्यान्वयग्यतिरेकाभ्यामेव जी- 

वस्य तद्धाविम । देहधरमो जीवस्यं भाक्तः । तत्पम्बन्धनेवोत्य- 
त्ित्यपदेश इति सिद्धम ॥ ९६॥ 

ति # । जायमानः हारीरमभिसम्पद्यमान उत्कामन्धियमाण इति श्रु- 
ल्या देहसम्बन्धमैव तयोरुक्तत्वादहसम्बन्धस्तु स्यादित्यथ । नच 
वेदस्य न शरीरसम्बन्ध इति शङ्काम् । नादात्मना सवहारोरेषु त- 
स्व विद्यमानत्वात् । तदुक्तमेकाद शस्कन्धे भगवता, स पष जवो 
विवरप्रसूतिरित्यादिद्यन । *# तस्य हरोरस्यत्यादि # । शरीरस्य 
जन्भमरणवच्चन जीवे त्य जन्ममरणवच्वस्य व्यपदेशो भाक्तो खा- 

क्षणिक इति योजना । प्रच्छति # कुत इति # लक्षणारूपात् कस्मात् 
सम्बन्धात् । # तद्धाबभावित्वादिति # । तद्धावन शरीरभावेन श- 
रशीराभिमानेनेति यावत् । तेन भवति व्याप्तास्तघ्रति तच्छीलसलद्धाव- 
भावी तचखात् । तथाच शरोराभिमानरूपात् सम्बन्धादित्यथः । त- 
दाहः । # शशरस्येत्यादि # । # तद्धावित्वामिति # तद्भिमानि- 
त्वम् । सिद्धमाहुः । # दृहेत्यादि # । # तत्सम्बन्धेनेति # देहस- 
म्बन्धेन । एवमेव वेदेऽपि समानन्यायाद् बोध्यम् । पवश्च चराचर- 
व्यपाश्रयस्तु स्यादिति भिन्नं वाक्य, शिं वाक्यान्तरम् । 

भास्फराचायौस्तु-चरे अचर उद्गत इति गौणत्वसिद्िरि- 
त्यये वदन्तश्चरे अचरस्य व्यपाधरय श्यवं समासं कृत्वा, अन्ये तु 
चराचरं व्यपाश्रयो यस्येति वहुद्रीहि रत्वा चराचरब्यपाश्रयपद्म् 
उत्पत्तिनाशग्यपदेशस्य भाक्तत्व हेतुत्वेन व्याकुच॑न्ति । तद्धावमाबि- 
त्वादिति त शररसद्धावे जन्ममरणयोभांवित्वादिव्यवे ताच्छील्ये 
णिनिमङ्खोकृत्य प्याकुवेन्ति । तथा सति तद्धावभावित्वाश्चराचरव्य- 
पाधयस्तदृव्यदेशो भाक्तः स्यादिष्येकमेव वाक्यं मवति । तन्न सूत्ररृ- 
वोऽभिपरेतमिति प्रतिभाति । स्यात्पदस्य मध्ये पाडत । अभिमानेन 
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नात्माऽश्रुतनियतलाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
ननु जीयोऽप्युखद्रतां, किमिति भाक्तलं कल्प्यत . इतिचेत् । 

धा समागमेन वा जीवरशयीरयोः सम्बन्धस्य सर्वेपामावद्यकत्वाश्च 
घाक्यद्रयपश्च पव साधीयानिति । ॥ 

सिश्रुस्तु-अन्तःफरणस्य रूपमेदेनाक्रारावन्नित्यानिलयन्वं स्वीकृ 
श्यात्र नित्यान्तःकरणस्याभिप्रतत्वात् तवुत्पत्तिभ्यपदेशो भाक्त ह- 
हथिवमथमाह । तदस्माकमप्यभिमतम् । परं यश्निलयत्वेन तस्याभिमनं 
तपस्माकं वेदमूकष्मकूपत्वेन मगवदीयत्वेन, न तु तरवान्तरत्वेनेति 
 विरोषः। 

रामानुजाचायंस्तु-ददं मूत्रं प्रासद्धिकल्येनेच्छन्ति । तथादि। 
धै, तेज पेश्चतेत्यादा तेजःप्रभूनयः शब्दाः प्रह्मैवामिदधतील्युक्तम् । 
तथा सति तैस्तैः शादैश्त्तदूव्य पदे श उपरध्य न इति शायां, चरा- 
रसू प्रचनत्रुते । अथम्तु-चराचरव्यपाश्रयस्नत्तदवययपद्शो भाक्तः, 
रोके वाच्यंकदश भङ्कन्वाक्त इत्यथः । समरस्तप्रकारणो ब्रह्मणः 
प्रकारभूतवस्तुग्राहिप्रज्ञादिप्रमाणाविषयत्वाद् वेदान्तश्रवणात् प्रका- 
रप्रकारिपरतीनेः प्रकारिपरतीतिभावभाविन्वाश्च तत्पर्यवसानस्येति । 
यद्वा तेज अदयः शब्दास्तत्तद्टाचकफा इति तेषां ब्रह्मवाचकषत्वं भाक्त- 
मिलत आह । चराचरति । चराचरग्यपाश्चयन्नद्व्यपददाश्चराचर- 
वाचशब्दप्रयागी ब्रह्मण्यभाक्तः । कुतः ? । नद्धवभावित्वात् । स- 
वैराद्दानां वाचकभावश्य नामरूपव्याकरणधुत्या ब्रह्ममावभावित्वा- 
दिति दविधा व्याख्यानात् । अत्रोदासीना वयम् । 

माध्वास्तूक्तसूव्रद्मयात्मकमधिकरणं खयकमविचारपरमिच्छ- 
न्ति। त्रापि वये तथव ॥ १६॥ ९॥ 

नात्माश्ुतर्निलयत्वाख्च ताभ्यः ॥ प्ांधिकरणे जीवस्य नाम- 
रूपविरषसम्बन्धामावराज्ीवस्य नात्पत्तिरित्युक्तम । नथुक्तं न वति 
सन्द्ह, देवदत्तादिनाम जीवस्येव, न शरारमात्रस्य । मूते देवदत्त 
तदीयगयाश्राद्धादिकरणानुपपत्तः । पवं नामसम्बन्ध तश्र सिदे 
सोऽप्युत्पद्यतां तदे तदाहुः । # ननु जीघोऽपोल्याद् # । समा ग्या- 
कुवन्ति # नलयादि # । तथाच, अङ्धादद्गात् सम्भवसि शदयाद्- 
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न । आत्मा नोयते । कुतः !। अश्रुतेः । न हिं आत्मन उत्य- 

ततिः श्रूयते । देवदत्तो जातो, विष्णुमित्रो जात इति देदोल- 

तिरेव । न तु तद्व्यतिरेकेण प्रथ् जीयोत्यत्तिः श्रूयते । विस्फु- 

रिङ्गवदु्चरणं नोत्पत्तिः । नामरूपपतम्बन्धाभावात् । एतस्य गुणाः 
स्वरूपं चाग्रे वक्ष्यते । , 

धिजायसे आत्मा पे पुत्रनामासि त्वं जीव शरदः इातमिव्यादिश्ुति- 
विचर लोकविचारे च देदस्येवोत्पत्तिः। ्राद्धादिराखरे तु देवद्- 
शादिदेहोपलक्षितो जीयोऽभि्रयत । तश्रापि पूवोक्तशरुतिप्रभूतय एव 
बीजम् । अत पव, "अहस्तानि सदस्नानामपदानि चतुष्पदाम् । फ- 

द्ानि तन्र महतां जीवो जीवस्य जोवनमि'ल्यादो देहेऽपि गीण्या जी- 
वपदभ्रयोगः। यद्वा "एतत्पश्चविध लिङ्क शरिब्रृत् षोडशविस्तृतम् । एष 
चेतनया युक्तो जीव इत्यमिघीयत'इति चतुथस्कन्धस्सृतविरि्टे पारि 
माषको वा । न तु देहव्यतिरेफेण पृथग् जीवोत्पत्तिः भूयते । 
नापि युक्तिगोचरीमवति । तस्योत्पत्तिनाशशाकिि्वे श्राद्धादि- 

शाखोक्तामुष्मिकफलसम्बन्धानुपपस्या सवशाखविष्टवप्रसङ्गात् । 
प्रेतादिपूवजन्मकथनाचनुपपत्तश्च । 

अतो दहस्येव जन्मादिधमेवच्वात् तत्सम्बन्धनेव जीवे जन्मा- 

दिव्यपदेश इति निश्चयः। ननु बृहदारण्यके, यथाग्नेः रुद्रा विस्पु- 

लिङ्का व्युश्वरन्तयवमवास्मादात्मनः सवे प्राणाः स्व लाकाः सवे दै- 
घाः सर्वाणि भूतानि सयं पएवात्मानो भ्युश्चरन्तीति श्रुत्या प्राणादि 
जडसाधारण्यन ग्युञ्चरणश्ावणान्मुण्डफे च, पतस्माज्जायते 
प्राण इत्यनेनोत्पत्तिमत्तया श्रावितानां प्राणादीनामस्य साहचयौ- 
त् कथं नोतत्पत्तिरिल्यत आहुः । # विस्फुलङ्वदेद्यादि # । 
यतो विस्फुलिङ्ववुश्चरणं नोत्पत्तिः । नामरूपसम्बन्धाभावात् । 
अन्यथा व्युखचरणश्रुतावात्मशाब्दप्रयोगस्य, बालाग्रश्चतिभ्याकर- 
णशुयोर्जीवशब्दप्रयोगस्य च विरोधापत्तेः । 
न चास्यापि सृष्टनन्तरभावित्वात् छृत्रिमत्वं शङ्खम । तथा सति 

सष्ेः पूव प्रह्मण एव केवलस्य स्वात् स्टयनन्तरं प्रयुज्यमानानां 
शब्दानां सवैच्र परिभाषिकत्वाप्या रुढश्चष्ठदप्रसङ्धात्। अतल्तव्भा- 
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कि । नियतवाञ्च ताभ्यःशश्रुतिभ्यः । अयमात्माऽजरो- 
(मरः, न जायते भियत शयेबमादिभ्यः ॥ १७ ॥ 

घायं सवौणिं रूपाणि विचिन्त्य धीरो नाभानि कृत्वाऽभिवदन् य- 
दास्त इति भुत्युक्तस्य नामरूपनियमस्य साहाजिकत्वमाखेयम् । तथा 
सति तदतिरिक्तश्येव शृत्रिमत्वं, न तु नेसर्गिंकस्येति निश्चयः । तदे- 
तदुक्तं # नामरूपसम्बन्धाभावादिति । न च भामंरंपान्तरसम्ब- 

न्ध्येवोत्पात्तितवं, न फेवलब्युच्चरणस्येत्यत्र फि गमकमिति शद्- 
म् । यथोणेनामिस्तन्तुनोखचरेदित्यव्यवहितपूवैमुदितस्य श्टन्तस्येव 
गमकत्वात् । अन्यथकेनैव निवहे इतरैयथ्यप्रसङ्गात् । अतततन्तू- 
नां नामरूपसम्बन्धात पूवो दृष्टान्तः प्राणादीनां भूतानां नामरूपस- 
म्बन्धवतायुत्पत्तिबोधकः । नच तेषामुत्पत्तिमचवे फ मानमिति वा- 
च्यम् । पेतरीये, स रेक्षत लोकान्नु खजा इति प्रश्रे, स प्राणमस्- 
जतेत्यादिसष्टिश्रुतीनामेव मानत्वात् । नच तदात्मान सखयमकुरुते- 
त्याव्मकरणश्रुतिवियेधः। तत्र यथाखितप्राकट्यस्येव फरणत्वेन विव- 
क्षितत्वात् । अन्यथा तस्य सुरृतत्वविरोधापततेः। नचात्रूतः प- 
रिणामादिति सुत्े तस्य परिणामत्वस्याङ्गीकारविरोधः शङ्यः। तत्र 
यथासितपराकश्य सयवं परिणामत्वेन विवक्षितत्वात् । अन्यथा विपरि- 
णामादिदयेवं वदेत् । अतः प्राणादीनामेवोत्पत्तिने जीवस्येति निश- 
यः । द्वितीयस्तु जीवानामुख्चरणमाश्रयोधक हत्याष्थियम । नच य-, 
थोणनाभिः जते गृहत चति मुण्डकवाकष्यसखारश्यत् पूर्वो द्टन्तः 
कनूत्वमात्रवोधक ईइति.वाच्यम् । एवमपि क्रियाविषयाणामुत्पस्तिम- 
त्वस्य सिद्धेः । नचैवमपि प्राणदिसाम्यानपाय इति शड्यम । थत 
एतस्य गुणाः स्वरूपं चाप्र, जञाऽत एवेत्यादिसूतरेषु वक्ष्यते । अतस्तद्- 
षगतौ प्राणादिसाम्थसन्देदश्य सुखेन निश्रत्तेः । नन्वेवमपि प्रमेय- 
बलेन निदृ्तिने तु प्रमाणेन । शाखं तु मवतां प्रमाणप्रधानमतो नेदं 
युक्तमत आहुः # क्िञ्त्यादि # । इत्यवमादि भ्य इत्यादिपदेन, नित्यो 
निलयानां चेतनश्चेतनानाम्, अजो नित्यः शाश्वतोभ्यमित्यादीनां सङक- 
टः । तथाच नाद्र प्रमाणाभाव इत्यथः #॥ १७॥ १०॥ 

८९. 
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गुणानिरपयन् प्रथमतश्चेतन्यगुणमाह ॥ 

ज्ञात एव ॥ १८ ॥ 

्ेनन्यस््रूपः । अत एव श्रुतिभ्यो विज्ञानमय श्यादिभ्यः। 
सर्वदिप्छवतरादी ब्रह्मवाक्यान्युदाहय पूतरोक्तसिद्धान्तमन्य- 

धाकरय श्रतिमुत्रो् नेन प्रगस्यते । 

जञाऽन एव ॥ मूबमवतारयान्त । # गुणानित्यारि # । गुणो - 
स्तद्गुणान् धमोन्रिधपयन् प्रथमतो मुख्यतया चेतन्यगुणं चैतन्यं 
गुणा यस्य तादशं, यो यज्ञनक्रः स तदृगुणको, यो यदृगुणकः स 
तद् चिनाभूनोा, यो यदरविनाभूनः स तदात्मक इति ग्याप्तीनां समन्व- 
यसूतरे  सद्धत्वादत्र चतन्यगुणक्त्वन चंतन्यात्मकमात्मानमाहेल्यथः। 

व्याकरुवन्ति । # ज्ञ दत्यादि *# । क्ञानधमकत्वेऽपि ज्ञानस्वरूप इय- 
धेः । ननु कप्रत्ययस्य कत्तयनुशासनाज्ज्ञानकत्तति भवति । तच्च 
छर्तस्वं ममवायसस्वन्धननि ज्ञानधम्रकत्व प्वस्यतीति काणमुज- 
वद कर्तव्यं, न तु सास्यवञज्ञानस्वरूप इद्यतामाशदधुनं हेतुबोधित- 
श्रुयुपन्यासन पारदरन्ति # विज्ञनिव्यादि # । तथाच छान्दोम्यप्र 

भृतिषु, न पदयो मल्युं पद्यति, प्प हि द्रष्टा श्राना मन्ता रसयिते- 
त्यादिभिर्धिक्ातृत्वादिबाधनाज्ज्ञानघमकत्वेऽपि ते्तिशीयादों मयनर- 
परत्ययन ज्ञानधाचुयषोधनात् । पतांज्नगमनदलोके च विज्ञाने य्न 
तनुत इत्यादैना ज्ञानस्वरूपत्वकथनाञज्ञानधमा ज्ञानस्वरूपश्च । न तु 
काणभुजवन्न वा कापिलवदित्यथः । अन्नान्येषां मतानमिकदेशि- 
तया मगवन्माहात्म्याविरोधितया च संप्राह्यत्वं बोधयितुं शादु 

मत दधरणायोपक्षिपन्त # सवविष्ठवेत्यादि # । सवेविष्टववादित्वं 
तु पाग्मवयनोपन्यासन, नासनोऽृषटत्वादित्यत्र मया प्दर्दितम् । 

नादरो. व्रह्मचाकयानि विज्ञानमानन्दं बरह्म सव्यं क्षानमनन्तं ब्रह्म अ- 

यमात्मानन्तर वाह्यः त्स्नः प्रज्ञानघन इत्यादीन्युदाहलय, सूत्रोक्त- 
सिद्धान्तमन्यथाङल सुपुप्त्युकरान्त्योर्भदनेव्यादिस्त्रषु सिद्धं जी- 
चत्रह्मणोर्भेदररूपं सिद्धान्तं भदस्य काट्पनिकत्वकथनेन संसारिस्व- 
रूपमान्राख्यानपरतया व्याख्याय, अयं शारीर आत्मा प्राहिनात्मना 
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स॒ वक्तव्यः । किं जीवस्य व्रह्मलं प्रतिपाय्ते जीवं बा 

निराक्रियते इति । आगे इष्टापत्तिः । न टि प्रिस्फुलिङ्गोऽग्यशो 

भूत्वा नाग्निः । द्वितीये स्वरूपनाक्षः । 

जीवं कल्पितमितिनेन्न । अनेन जीत्रेनात्मनेति श्रुतिषिरे- 

धात् । नचानादिरयं जीवब्रह्मविमागो बुद्धितः । प्रमाणाभावा- 

त् । मेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयामिति श्रतित्रिरोधश्च । 

नच जीवानिरिकतं व्रह्म नास्ति । मवश्रतिमूजरनाशप्रमद्रान् । यः 

मर्जः स्रश्तिः । अयमार्मा अपरहनपाप्मा । अकरं तु मेदनि- 
[ए  । 

सम्परिष्वक्तः प्र्ञिनाऽप्मनाप्वारूढ इत्यादिश्चुनीनाम उक्तसूत्राणां 

च।(पत्यागेन धारय करेतीलधथः) तद् दूपयान्त।#मयक्तव्य द्रव्या 

धरि # । द्वितो स्वरूपनाश इति # । जवत्वानिराकरणपक्ष अव- 

स्वरूपस्याविद्यकत्वान्मुक्तावविद्ानादा जीवस्वरूपनार एव स्या- 

त्, तथाचात्महानमपुरुषाथे इति माक्षस्यपुर्पाथना च स्यात् । ननु 

यस्तुत आत्मनो ब्रह्मत्वाज्ीवस्वं तस्य करस्पितमना न तन्ना स्वरूप- 

नारा इत्यत आहः # जीवत्वामष्याद् #। अत्र हह जीवरन्दादतस्या- 

त्मनो जीवस्यात्मनश्चत्युभयोवा नामरूपकरणत्वं श्राव्यत। नत्र यदि 

जीवत्वं कट्पितं स्यात् तदा ततः पूरव कस्पकः फथिद्धकतव्यः। नत्र 

न तावद् ब्रह्मणस्तथात्वम्। अविद्ामभ्वन्यगाहिःशात् । न नाघर्जव- 

स्य, कट्पनाविपयत्वात् । सृष्ख्याद। जीवान्तरम्याभाव्रात् । जडस्य, 

तु न तथात्वं, प्रयक्षविरोघत्। याद तु तजादिदकनायाः कस्पक- 

त्वे श ङूाति तदा तस्यापि जीवत्वातत् तस्य कः कल्पकः । तस्मान् क- 

ल्पकनिवचनाराक्तया जवस्याकन्पिनन्वमवाम्थयम् । भरन्यथा. भनन 

जवेनेति, दवा सुपणा इति च श्रुतिविराधः। नच व्रहुन्ववज्ञावन्वमपि 

पाञ्चल्यमिति शङ्कचम् । तथा श्रुलयभावाव् । सष्चादा नने जचन- 

ति सिद्धवन्निर्दशाच्च । अतः सृष्रः पूचवमपि भगवद् ङ्वञ्जाव- 

रर्पोम्डोरभपि मगवदविभक्तस्ताररानामादिविशिप्रा नव्य पवा९९व्ध- 

यः । नन्वनादिजीवव्रह्मविभागो वुद्धङ्कत दि तथत्यन भाई: #। 

न चेत्यादि #। न ्यनादित्व बुद्धि छरतत्व वा प्रत्यक्ष परसाणाभवितुमरह- 



७०८ सप्रकाके अणुभाष्ये । 

हशादिबादिबाधः। 

तस्मात् सदशास्य तद्व्यपदेदवाक्यमात्रं स्वीकृय शिष्टपरि- 

ति । जीवमावश्य कद्पितत्वेन तत्मत्यक्षस्य स्वामिकमायिकपुरुषप्रय- 
कचवत् प्रामाण्यायोगात् । अत पव ना्ुमानादिरपि । श्वुतयस्तु- 

तश्र ॒विस्फुलिङ्गवदृभ्युखचरणं ब्रह्मण्यप्य्य चामिद्धत्यो जीव- 

बरह्मविभागस्य सादित्वमेव बोधर्यान्त । 
नच, न कमाविमागादिचेश्नानादित्वादिति सुतर कमोनादित्ववोध- 

नेन विभागानादित्वं, पुण्यः पुण्येनाति तद्विषयश्वु्या घोधितप्रायमेवेति 
वाच्यम् । तो सदसर्कमेणा सदसदेहमवनमात्रगोधनेन विभा- 
गानारित्वस्याबोधनात् सुत्रेऽनादित्वकथनस्य कमेसापेक्षतया कर- 
नेऽपीश्वरस्वानीश्वरत्वामावबोधनाथेत्वावसायति । अन्यथा, पष 

हव साघु कारयतीत्यादिशरुतिविरोधस्यापरिहाराद् वेषम्याद्यभावस्य 
तदनन्यत्वादेव सिद्धेश्च । नच तत्न ससारानादित्वव्यास्यानं यु- 
ज्यते । तथा सतीभ्वरस्यानीशत्वं, सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक- 

मेवादिवीयमिति श्वुतिविरोधश्च । संसारदेतुभूताया अविद्याया जी- 

घानां च स्वात्। एतदेवोक्तं #*सशेवेत्यादिना।नच सा असतीति यु- 

क्तम् । तथा सति तया संसारासम्भवापत्चः । नापि सदसद्िरक्ष- 

णेति । तथा सति ब्रह्मानतिरेकापत्तेः । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त- 
शरासदुच्यत दति गीतावाक्ष्यात्। कट्पितज्ञीवानादित्वमप्यतेनैव नि- 
स्तम् । अतो विभागानादित्वमप्रमाणकमेव । फिञच । बुदिरूत इति 
कस्य घुद्धिरृतः । जीवसय ब्रह्मणो वा स्वस्यैव वा । तत्र न ताव- 
काचः । जीवध्थेवाभावात्। द्वितीये तु बुदिृतत्वाद् गतमनादित्वम् । 

तदानीं बुदधिसरघादद्धितीयश्चुतिविरोधश्च । तृतीये त्थसम्भव पव । 

तस्या जडस्थात्। अबुद्धिङृतपक्षे विभागस्य हतत्वेऽपि जीवस्य सत्वा- 
दद्धितीयश्चषितेष एव । नेवं विभागस्य सादित्वे विस््रत- 
कण्टमणिन्यायेन विस्यतस्वस्वङूपं ब्रह्मेव इति जीवातिरिक्त ब्रह्म 
नास्तीति युक्तम । सवैश्ुतिसुश्रनाशधरसङ्गाव् । केषां नाशप्रसङ्ग 
इति चत् । यः सर्व इत्यादीनां बाधः। # स्वीशत्येति # भँशात्वत्यागेन 
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ग्रहायेमाध्यमिकस्यैवायमपरावतारो नितरां सद्धिश्पेष्यः ॥१८॥ 

उत्करान्तिगलयागतीनाम् ॥ १९॥ 

अत एवेति पते । स यदास्माच्छरीरादृकरामति संहेयतेः स - 
वरत्रामति । ये के चास्मारलोकाव प्रयान्ति चन्द्रमप्तमेव ते सर्व 
गच्छन्तीति । तस्मारलोकात् पुनरेत्यस्मे लोकाय करमणे श्रुलयुक्ता- 
नासुत्रान्तिगयागतीनां श्रवणाद् यथायोग्यं तस्य परिमाणपद्गी- 
कतव्यम् । 

तथात्वं स्वीरूत्य । #माध्यमिकश्यापरावतार शति # भगवदाज्ञप्तरिषा- 
ऽवतारत्वेन प्रसिद्धे शङ्कराचायं माध्यमिकोऽप्याविष्ट इति तथा। एवं 
च सवौवष्यासाधारण्यन क्ञानधमा ज्ञानस्वरूपश्च जीव दति सि- 
दम् । अत्रापि जीवो पैदापिकवदङ्खोकावः, सांस्यवद् वेति सन्देहः। 
उमयथा श्रुतिः सन्देहवबीजम् । यथाकथञथिदस्तु अभ्यर्हितत्वात् 
सांस्यमतमेवेति पुवः पक्षः। सिद्धान्तस्तुक्त एव । विचारस्तु गुण- 
मुख पव, न तु स्वरूपमुखः। सूत्र शरब्दध्रयोगादिति ॥ १८॥ ११॥ 

उत्काम्तिगद्यागतीनाम् ॥ अतः परं जीवस्य शारीरकब्राह्मणे, 
स घा पष महानज आत्मेति, कौशीतिकषत्राह्मणे च, योऽयं विह्लान- 
मयः पुरषः प्राणेष्विति व्यापकत्वमध्यमपरिमाणयोः धावणात्, भ्वे- 
ताश्वतरे च, आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टशत, बालाप्रशतभागस्य शत 
धा फटिपतस्य च, भागो जीवः स धिन्नय श्त्यणुम्वश्रावणात् ।सन्देहे 
जीवस्य परिमाणं विचार्यते । तत्र सूते एकं षष्ठश्न्त पदे,तस्य सम्ब- 
न्धः कापि न ध्रतीयत इति तै बोधयन्ति । # अत इत्यादि # । क्त 
व्यमिलयन्तेन # । अश्र प्रथमं वाक्यं कोशीतकिब्राह्मणे प्रतदैनाख्या- 
यिकायाम् । द्वितीयमपि तत्रैव गाङ्गघायनिश्वेतकेतुसंवादै । तृतीयं 
बृहदारण्यके शारीरब्राह्मणे । # धवणादिति # जीवे धव्रणात् । 
तथाच श्चुतित एवोतकरान्िगल्यागतीनां जीवे वणाद यथायोम्यम् 
£ जीवस्य परिमाणमङीफतव्यमित्यथः। सुत्र- 

तु जीवात्मा उत्कान्तिगत्यागतिसम्बन्धी । अत एव तदृषो- 

श 
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यथ्रपि, आराग्रमात्रो ्यपरोऽपि दृष्ट इति श्रुयव परिमाणय- 
क्त, तथापि वहूवादिषिपरतिपन्रलाद् युक्तिभिः साधयति । ब्रह्य 
लक्तण्या्थमुत्तान्तिपूरकल्मुक्तम् ॥ ९९ ॥ 

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 

उत्रान्तिगियागतीनां सम्बन्धे इन्धियादिभिः परिष्यज्ञोऽप्य- 
स्ति । ततः सन्देहोऽपि भपेव् । किमुपाधेत् पएतषां सम्बन्धो भ- 
वेत् स्वतो वेति । 

धकश्युतिभ्य पवेति बोध्या । अधिकरणप्रयोजनमाहुः। # यद्यपी- 
स्यादि # । उक्करान्तिशब्दः प्रथमतः किमर्थं प्रयुक्त इत्यत आदुः । # 
ब्रहमेल्यादि # । आसीनो दूरं व्रजतीति ब्रह्मणोऽपि गतेरुक्तत्वात् 

तद्वैलक्षण्यं गतो ज्ञापयितुं प्रयुक्तं इत्यथः । 
ननु प्रश्नोपनिषदि, स शक्ा्क्रे कस्मिन्नहमुन्क्रान्त उत्क्रान्तो 

भावष्यामि कस्मिन् प्रतिष्ठिते प्रतिषएठास्या्माति । स प्राणप्रसूत प्रा 
णच्छृडधां खे वायुज्यातरापः पृथवीमिन्द्रियं मनाऽन्नमन्ना्दीय 

तपो मन्त्राः कमे लोकेषु नाम चति खष्टलिङ्गात् षोडशकलस्यापि 
ब्रह्मत्वप्र्तीतेखत्कान्तः कथ ब्रह्मवेलक्षण्या्थत्वामिति चेत् । उच्य 
ते । नानोत्कर न्तिग्रह्यधमेत्वं प्रतीयत । प्राणधमेत्वनवेक्षणे प्रतीयमान 
त्वात् । तदुत्कान्त्यैव स्वोत्रान्तिकथनन स्वोक्रान्तरीपचारिकत्व- 
बोधनाख्च तादशाज्ञापन एव पयवसानात् । नच, कासा पुरुष इति 
भारद्वाजप्र्ने इ्दैवान्तःशरीर सोम्य स पुरुष इति पिप्पठादेनोत्त- 
रितत्वात् तत्र चान्तःशरीरस्थत्वलिङ्कन जीवाभिन्न पत्र स पुष 
इति शङ्ाम् । लिङ्कस्य ब्रह्मसाधारणत्वात् । गुहां प्रतिष्टावात्मानी 
हि तदरनादित्यधिकरणे जीवब्रह्मणोरुभयोरपि गुहापवेशस्य निरणो- 
तत्वादिति ॥ १९॥ 

खात्मना चोत्तरयोः ॥ ननु पूवसू ् रणेवाणुत्वे सिद्धे भस्य सूत्र- 
स्य कि प्रयोजनमत आहुः । # उत्करान्तीत्यादि #।# क - 
त्यन्तनामथोनाम् #। # स्वतो वेतिकएवप्रकारिकायां दादुग्या # 1 
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उत्तरयोग॑यागयोः स्वात्मना केवरघसस्पेण । 
ऊणनामिययथा तन्तून सृजते सञ्चरयपि । 
जाग्रतस्वप्रे तया जीरो गच्छ्यागच्छते पुनः ॥ 
ब्रह्मापनिपत् । अनेन जीवेनात्मनानुपरयिश्य ब्रह्माप्येति । 

काप्रप्यनु्तच्चरन्निति बा । 
अथवा, उक्रान्तिगसागतीनां जीवमम्बन्ध एव बोध्यते, ना- 

ऽणुलप् । स्वातना चोत्तरयोरियणुत्म । अद्गु्मात्रं पुर्पं 
निश्चक्रं यमो बलादिति उक्मे गयतिरिकते स्वातन््याभावरात् । 

छमा [ससय [केत चकन 

माहति शेषः । व्याकुवैन्ति । # उत्तरयोरित्यादि # । अत्राप्यत पते- 
त्यनुवत्तने । तथाच श्रुतित पव सखरूपण गत्यागतिसम्बन्धी प्रतीय- 
तेऽतोऽणुरेवेल्यधैः। ना प्व श्रुतीः प्रदरोयन्ति। # ऊणनामिरिल्या- 
दि #। आद्याया भन्धेरनुदाहृतस्यादाथवणप्रसिद्ध आकार उक्तः। 

द्वितीया छान्दोग्ये । तृतीया बृहदारण्यके । चतुर्धां तैत्तिरीयाणां 
भृगृदूनिषदि मुक्तिप्रकरणस्था 1 एवं श्रुनतिचतुएयन जीवस्य ष इ- 
वस्थाः प्रददिताः। तासु जाप्रव्युपाधिपरिष्वङ्ऽपि स्वप्न शन्द्रिया- 
णां लयन साक्षिण पव कवलमस्य सच्वावुपाधिश्चन्यत्वं सृएटावप्य बर 
मनुप्रवशस्यापाधिसम्बन्धघ्रटृकत्वादनुप्रवशद शायां पूत्र॒तदभा- 
वः । भप्ययः सुषूप्नरष्युपरक्षकः । तत्राप्युपाधिन्यात् कंवल्यम् । 
मुक्तो तु प्राणोऽपि नास्ति बुद्धिरपि । तथाचनच्छरस्त्युक्तयागल्याग- 
त्योः केवलस्वरूपसाध्यत्वात् खतोऽणुरवलयथः। अस्मिन् पक्ष सृब्र- 
स्थचक्रारवेयथ्यमिल्यस्य्या प्रकारान्नरेण सूव्रद्रयत्यास्यानमाह 
। # अथवेत्यादि # । तथाच पूवसूत्र प्र्ठयन्तपदमात्रप्रयागाद् 
उक्तश्रुनिभ्यो ज्ञ उकत्करान्तिगत्यागतिसम्बन्यीति नत्सम्बन्धरूप पव 
धर्मो बोध्यते । द्वितीय तु जः भरुनिभ्य पव स्वात्मनापि उ्तरयोग- 
५ गत्योः सम्बन्धोत्यणुत्वं बोध्यते । तदुपपादयन्ति । # अद्र 

द् #। तथाचेकतस्मन्या मध्यमर्पारमाणत्वेन बाधितस्य अगुष्ठ- 

[ 
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स्वात्मना जीवस्येण चकारादिन्दरयेश्च गयागत्यो; सम्बन्धी जीवं 
इत्यथैः । अतो मध्यमपरिमाणमयुक्तमित्यणुरव भवति ॥ २० ॥ 

नाणुतच्छृशुतेरितिचे्नेतराधिकारात् ॥ २१ ॥ 

जीवो नाणु्मवितुमर्हति । कुतः !। अतच्छरसतेः । अणुत- 
परिपरीतव्यापकलश्चुतेः। स वा एष मरहानन आत्मा योऽयं विङ्गान- 
मय हातियेन्न । इतराधिकाराव । इतरः परं ब्रह्म तस्याधिकारे 
परहानज इति वाक्यम् । प्रकरणेन शब्दाश्च नियम्यन्ते । अन्यपरा 
अपि योगेन ब्रह्मपरा मदिष्यन्ति ॥ २१॥ 

माघ्रो रवितुल्यरपः सङ्कल्पाहड्ारसमन्वितो यः, बुद्धेगुणेनेति शरु- 
व्युक्तबुद्धिगुणवेशिष्थ्यप्रतीतेगेत्यतिरिक्ते उत्करमे स्वतो गतिसम्ब- 
न्धित्वामावात् तदृव्यतिरिक्त ब्रह्मोपनिषदाचयुक्तखले स्वात्मना जीव- 
ङ्पेण चकारादिन्दरियेश्च यथासम्भवं गत्यागत्योः सम्बन्धी जीव 
इत्यर्थो भवतीत्यत, आत्मगुणेन चेव, आराग्रमात्रोह्यपराभ्पि इष्ट इ 
ति पूर्वोक्तरोषात् तथेत्यथ; ॥ २०॥ 

नाणुरतच्क्ररुतेरितिचेन्नेतराधिकारात् ॥ अत्र भाष्यमतिरोहि- 
ताम । विषयवाक्रयं त्वां बृहदारण्यके शारीरकग्राह्मणे । तत्र च 
प्रकरणं ब्रह्मण हति सुषुष्त्युत्कान्त्योरेदेनेत्यत्र व्युत्पादितमतो ब्रह्मा 

विकारम् । दवितीयं कोशीतकिब्राह्मणे समापो तस्मदेषं विच्छान्तो 
दान्त इत्यादिना, आत्मन्येवान्भानं पदयेदित्युपक्रम्य पठितम् । तद्र 
च द प्रेदं क्षत्रमिलयाधुक्षत्वा, एदं सये यदयमात्मेति पठ्यते। अत- 
स्तथेति । तथाचान्यत्र जीवपरोऽपि विज्ञानमयशष्दोऽत्र विक्लानप्रा- 
शुं बोधयन् ब्रह्मपर प्राणेषु स्थितिस्तु ब्रह्मम एव । यः प्राणेषु 
विष्ठन्नि्यन्तयोमिग्राह्मणात् । 

भिश्ुस्तु-ना पुरषो जीव शते यावत् । सोऽणुः । कुतः! । उ- 
तकान्तिगत्यागतीनां ताभ्यः खात्मना विरिटयोगेद्यागत्योस्ताभ्य ₹इ- 
दयेवं पवंसुभापेक्षितसाध्यनिर्दृशमत्राङ्गीचकार । तन्न । पक्षबोधै- 
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सरब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 

स्वयं विहय खयं निपीय सेन भासा सेन ज्योतिषा प्र 
सपितीति खश्ब्दोऽणुपरिमाणं जीवं बोधयति । न हि खष्ने 
व्यापकस्य वा शरीरपरिपाणस्य वा विहरणं सम्भवति । 
वालाप्रहातभागस्य शतधा कारिपतस्य तु । भागो जीवः स॒ विह 
यः इति। आराग्रमात्रो परोऽपि ष्ट इति चोन्मानम् । चकाराद् 
खमप्नप्रबोधयोः सन्धावागतिदर्शनम् ॥ ९२॥ 

पव्पैयथ्यप्रसङ्ात् । ताभ्य इतिवद् आत्मपदस्याप्यनुदृसिसौकयौ- 
त्। अतः पृवोक्तमेव व्याख्यानं युक्तम् ॥ २१॥ 

स्वशददोन्मानाभ्यां च ॥ उदृध्रय वस्त्वन्तरं पृथक्कृत्य मान- 

म् । माष्यमभ्रापि निगदव्याख्यातम् । खशब्दविष्रयवक्यं बृहदार 

ण्ये उ्योतिव्राह्यणे । उन्मानवाक्यद्धयं तु श्वेताश्वतरोपनिषदि 
पञ्चमाप्याये । सन्धावागमनं दरौनमपि ज्योतिग्रोह्यणे । तस्य वा 

पतश्य पुरुष्ये्युपक्रम्य, सन्ध्यं तृतीयस्थानं तस्मिन् सन्ध्ये स्थाने 

तिषठन्नुभे स्याने पदयतीदं च परलोकथाने चेति । अत्र जीवस्याणु- 

त्वस्थापनेन श्युतिगीतोक्ता ओवानां शास्यताऽपि सूचिता । तत्र हि । 

"अपरिमिता धुवास्तनुभृतो यदि स्ैगवासतरदि न शाश्यतेति नियमो- 
धुव नेतरथा । अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेत् समम- 

जुजानतां यदमतं मतदुष्टतया" ¶ति क्छोके यदि सवेगतास्तहि न शा- 

श्यतेति नियम इति तककथनादणुन्स्य भगवच्छास्यताधरकत्व- 

बोधनेन भुव नेतरथेति भगवतोणुत्वे जीवस्य व्यापकत्ये चोक्तनिय- 

मभङ्कभ्युर्पादनाथेम् । अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवे- 

दिति कथनाञ्जीवतच्वं यन्मयमजनि तत् स्वकारणं ब्रह्मस्वरूपम- 

विमुच्य फ नियन्तृ भवेदिति काका नियन्वुत्वाभाववोधनेन, का- 

कनङखोकारपक्षेऽपि कारणमविमुच्य नियन्तु भवेदिति कारणास्या- 

गेन नियन्तृत्वाङ्खाकारे, सममनुजानतां यदमतं मतवुष्टतयेत्यनेन 

ब्रहम सर्वत्र समम् पेक्रार्म्यवदिन सवेश सममियेवर परह र्या एय 
॥ द । 

[/ 
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अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २३ ॥ 

अणुते सरवशषरीरव्यापि चेतन्यं न घटत इति रिरोधो न भ- 
धति चन्दनवरत् । यथा चन्द्नमेकदेशस्थितं सर्वदरहसुखं करोति । 
महातप्नतैलस्थितं वा तापनिात्तम् ॥ २३ ॥ 

अवस्थितिवेशेष्यादितिचेन्नाभ्युगमादधृदि हि ॥२४॥ 
न्दने अत्रस्थितिवेशेष्यम् अनुपहतत्रयि सम्यक्तया अव- 

जानतां यक्षियन्तृत्वं मतवुष्रतया अमतम् असम्मतमिनि बोधनेन 
श्षाणुत्यामियमत्वे दद्दीकृते इति साऽपि सूचिता । एतेन प्रह्मस्वरूप- 
मादायेक्ात्मवादो जावस्वरूपमादाय नानातमवाद इति सिद्धति । 
पतदेव, अशो नानाव्यपदेशदित्यत्र स्फुरीभविष्यति ॥ २२॥ 

आवेराधश्चन्दनवत् ॥ ननु जीवस्याऽणुत्वे जलावगाहादा स- 
कल्वदारीरव्यापिरलयाचनुपल्ग्धिप्रमद्ग इति राङ्कायामिदं सूत्रमि 
स्याहायन व्याकुवन्ति । # अशुत्व इत्यादि # । तथायैनदृदण्रान्नेन 
एकदेशस्थन्वेऽप संकटशरीरव्यापिशेत्याद्युपठध्पिः सामथ्यघ्या- 
प्या घटिष्यत इयथः । अयं च रण्ठान्नः सामर्थ्यन व्याति बोधय- 
ति। चन्दनावयवानां सूष्मत्वन सवैत्र प्रसपणाङ्ङृतो शरीर तले 
च तत्र तत्र सित्याऽन्यत्र मध्ये मध्ये तापापलम्भस्य दुर्वारत्वात् । 
उन्मानश्रुनिशोमे वाक्ये, स चाननयाय कल्पते इति सामथ्यस्यैव, 
कलपू सामथ्यं इति धातुना बोधनाञ्चति वोध्यम् । अतो, ज्वर हन्ति 
शिरोषद्धा सहदेवीजटा यथत्यादां यथा प्रभावास्येन सामध्यन 
ज्वरं हन्तीति वेद्यकेऽङ्गोक्रियते तथा चन्द्नमषीति हृदयम् ॥ २३॥ 

अवस्थितिवेशष्यादितिचेन्नाभ्युपगमादृधृदि रि ॥ ननु चम्दन- 
हष्ठान्नेन सामथ्येव्या्िसाधनमयुक्तम् । चन्दन एकदे शस्थायितस्वस्य 
प्रत्यक्षतो निशिनतव्वेन तत्र व्यापनमामयथ्येकल्पनायाः सर्वदेहबया- 
पिशोस्यप्रतयक्षवलन युक्तःबात् । जीवे तु शरीरेकदेशास्थयित्वस्य भर- 
त्य्षणानिश्चयाद् दणएन्तवेषम्येण तादरासामथ्यैसिद्धभावादिल्याश- 
डूगयामिदं सुत्रामित्याशयेन भ्याकुवन्ति । # चन्दन इत्वादि# { # 
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स्थानं तस्मात् । तच एकत्वात् तत्र मवतु नाम, न तु प्रकृते तथा 
सम्भवतीतियेन्न । अभ्युपगमात् । अभ्युपगम्यते जीवस्यापि स्थान- 
विशेषः । हृदि हि । हृदि जीवस्य स्थितिः । गुं प्रपिष्टाविति 
हि युक्तिः ॥ २४॥ 

गुणाहाऽऽटोकरवत् ॥ २५ ॥ 

भघतु नामेति # करप्यमानं सामथ्यं मवतु नास। # न सम्भवनीति# 
प्र्यञ्चणेकदेश्ावस्यानस्यानिश्चयादूनुमानन साधने तु चनन्यापलक- 
म्भरूपस्य कायस्य त्वग्वन्नमोचद्वा जीवस्वरूपव्याप्त्यार्भप सम्भवात् 
तस्य व्यभिचारितया हेतुत्वानुपपस्या न सम्भवति # हरीति # 
तम आत्मा योभय विज्ञानमयः प्राणयु, हचन्तर्ज्यातिः पुम्षः स 
वा एष आत्मा हदि इयेष आस्मेत्यादिथुतेरित्यथः। # युक्तिरिति # 
ब्रह्ममिन्नत्वन हृ्रयप्रवशे युक्तिः । तथाच चन्दनवन्जीवस्याप्यक- 
देशावस्थितेः शब्दान्निश्चये तस्य त्वगादिवत् स्रूपव्याप्रवकनुमदा- 
धयत्यन अचतन्यापलम्भ तत्सामथ्येस्य हतुन्वापपत्तां टान्तव्रपम्या- 
भावात् साम््यन व्या्िसाधनं युक्तमवत्यथः । अत्र पूवंसूत्रा- 
द्विरोधपदस्यानुद्रत्तौ हद्यभ्युपगमादविरोध इनि सूत्रान्वयो 
बाध्यः ॥ २४॥ 

गुणद्वाऽऽ्लोकवत् ॥ ननु भवत्यवंसापम्यं न विराधस्तथापि 
धेशषिकः कथे मेस्यत । स हि चतन्यगुगकमान्माने मन्यत । तच्च ˆ 
सक्रटरारीर सुखाद्ययुभवात् तदृव्याप्येवति निश्चये, गुणश्च गु- 
णिमान्रब्रत्तीति रूपरसादिष्वनुभूनः । अनश्चतन्यस्य नावदृव्याप््या 
स्रशारीरग्याफी जीवात्मा मन्तव्यः। यादि हि चन्दनयत् सहदेवी- 
जदरव्रद् बा सामथ्थन व्याप्नुयात् तदा तस्य चतन्यगुणा न मवेश्रा- 
वुभूयेत । नच श्रुतिबछात् तथा पक्षपाता युक्तः । तस्या हदयं विरा 
पते जीवस्य बरत्तिखामसथानमिव्येतत्परत्वन नतु शक्यर्थात् । प्रत्य- 
क्षस्य तु वस्तुमात्रम्रादकत्वेनान्यथा नयनमराक्यम् । अतस्तस्य प्रा- 
घत्यान्न सामध्यनाविराधः शक्य चन दइलयारदमयां प्रदृ्तमिदे 
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जीवस्य हि चेतन्यं गुणः । स सर्वशरीरव्यापी । यथा म- 
णिपवेकस्य कानितिहृदशं व्याप्रोति तरव । प्रभाया गुणत्ममेव 
स्पशौतुपलम्भात् । उदकगतोष्णयवत् । नच विजातीयस्यारम्भक- 
त्वम् । प्रमाणाभावात् । 

सुत्रमित्याशयेनोपन्यस्य व्याकरुवन्ति # जीवस्य हीत्यादि # । भ- 
त्राप्यविरोध त्यञुवत्तेते । तथाच बहुपदेशव्यापिमाणेप्रवेककान्ति- 
वत् सवैशरीरव्यापिचेतन्यगुणादविरोध इत्यथः । पवं व्यास्या- 
नेन आलोकवदिति पदच्छेदो बोधितः । ननु प्रमादृ्टान्तोऽनुपपश्न 
स्तस्या मणिजनितविरलसजातीयद्रव्यान्तरत्वात् सूर्यादिप्रभाव- 
दित्याकाद्धायामाहुः । * प्रमाया इत्यादि # । तथाच सुयौषि- 
प्रभायां स्परदोपलम्भाद् द्रव्यान्तरत्वमपि सन्देग्धु शक्यम् । मणे- 
स्तु पाथिवत्वेन तत्र किरणरुपद्रव्यजनकत्वस्य तत्प्रसारकत्वस्य 
वाङ्गीकारे बहुकट्पनापत्तः। यदि जनने तदा पू मणितो बहिराग- 
तानामवयवानां बदिःत्वान्मणिपिधानद नायामपि तद्नुमवाप- 
्तिमेणिनारोऽपि तत्थित्यापस्तिस्तदसमवायिनिमित्तयोरल्यन्तापरि- 
द्योः कठपनापत्तिस्तक्िवेचनारक्तिश्च । यदि प्रसारणं तदा मणेे- 
तनत्वापत्तिः खत आकुञ्चनप्रसारणक्रिययोश्चेतन एव द्त्वात।नच 
लल्ञावत्याख्य ओषधविरोषे पुरुषच्छायापातमात्रेण स्वाङुञ्नश्य त- 
वपसरणश्य च दशोनान्नेवमिति शङ्खम । तस्यापि जीवत एव 
तारशक्रियावच्वात् । अन्यथा उतव्लाय गृहा्ातेष्पे तत्र वाशशाक्गि- 
यापत्तेः । अतः पक्षदयस्याप्यसङ्तत्वान्माणिप्रमाया दभ्यत्वं न 
शक्यवचनम् । उदकगतीष्ण्यवत्। यथोष्णोदके तेजोरूपानुपलब्ध्या 
केवलगुणनिश्चयस्तथात्र स्पशेनाजुपलब्ध्येति । ननु माऽस्तु मणेः 
प्रमाख्यद्रव्यजनकत्वादिकम् । तत्र मणिविजातीयमेव दव्यमारम्म- 
कम ङ़ीकायेम्। यथा चिन्तामण्यादेर्निमित्तान्नानावस्तुनामाकाद्धिता- 
नामुत्पत्तिस्तथेतिचेत तत्राहुः । # नचेत्यादि # । यदि तथा स्यात् 
तदा मणिसमवधाननिद््ती भमा न निवसत । यथा चिन्तामण्यादि- 
निष्पक्नाः पदाथोः। अतो मणिविजातीयद्रव्यस्यात्र प्रभारम्भकत्वं 
प्रमाणामाृग्रस्तमेव । ननु यद्यप्येवमस्ति तथापि गुणारम्मस्य गुणि- 
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छोकपतीतिस्तु स्वेवीदिभिरुपपाधा। तत्र गुणिकर्पनप्ष- 
या गुण एत्र यलान्तर आरभ्यत हति कल्प्यताम् । तथेव लो- 
कप्रतीतेः । पुष्परागादेरपि प्रमारपमेव तावदेश व्याप्रोतीति प- 
हिसखमाषादेबाङ्गीकतैव्यम्। आरम्भकस्य तेजस्तज्नाभावात् । 
कान्तिः प्रमा रूपमिति हि रोके पयायः । वाशब्दो यथारोकं 
युक्तिः कल्पनीयेति मूचयति । 

माश्रद््तित्वमिति नियमो भज्येत । तथा सति रसाद्षनामष्यन्य- 
श्रारम्भाप्या लोकप्रतीतिरापि विरुद्ध चेतेलयाकाद्धायां खो कप्रतीति- 
मुपपादयन्ति । # लोकेत्यादि # । # तन्नेति # लोकप्रतीत्युपपादने । 
र तत्राभावादिति # । मणावमावात्। तथाचपरृष्रगुणारम्भस्य 
गुणिमात्रदृत्तित्वमियवं लोकप्रतीतिनिवोहाय कल्पनीयम् । तेन स- 
वै सामश्चस्यमित्यथेः । अत्र कोशस्यापि सम्मतिरित्याहुः। # का- 
न्िरित्यादि # । शोभा कान्तिद्युतिदछविरिति, स्थुः प्रमा रुपुचि- 
स्त्विडभेत्यादि । वारब्दप्रयोजनमाहुः । # वाशब्द श्त्यादि # । त- 
थाच वाशब्द एवकारार्थो वाक्ष्यालद्कूमर । तथाच लाकवदेव गुणा- 
दविरोध हति सुष्राक्षरयोजनेलयथः । ननु यद्यत्र लोकानुसारि- 
ण्येव कल्पनाऽषद्रिंयते तदा पृथिव्यादीनामप्यथोनां सजातीयदेष 
कारणावुत्पत्िरङ्गीकायौ । लोके तथैव दशेनात्। न तु विजातीथाव् 
ब्रह्मणः । लोकविरुद्धत्वादिल्यत आहुः । # ब्रह्मत्यादि # । ब्रह्मण 

एव सवैमुरपथ्यत इति सिद्धान्ते तु यस्मात् कारणाद् येन प्रकारोर्ण 
खोके यस्योत्पत्तिरदयते तत् तेनेव प्रकारेण तत्कारणमाषापन्नाद् 
ह्मणो जातमिस्युच्यते। तेजोऽनस्तथा हाहित्यधिकरणे तथैव श्युत्पा- 
वनात् । सजातीयस्यैवारम्भकत्वमिति त्वध्रयाजकम। द्रव्याव् शुणो- 
सपत्तेस्त्वयाप्यङ्खीकारात् । द्रव्यमेव सजातीयं सजानीयेनारभ्यते दइ- 
ह्यापे तथा । खद्योतमात्रादप्यग्निकणान्महावनधासरादयादिराहे 
वायोरवाग्नयुत्पस्तिद रोनात् । यत्र कच शोचति स्वदते था पुरुष- 
स्तेन स पव तदध्यापो जायन्त ईति, यत्र कचन वपति तदेव भूयि- 

मन्नं भवतीति शरुत्या निदितत्वाखच । अन्नाप्यधिना भूयिष्टपदेन ख 
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ब्ह्मतिद्धान्ते तु यथेव लोके दृयते तैव ब्रह्मणो जातमिति 
न केट्पनाटेशोऽपि ॥ २५॥ 

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६ ॥ 

सिद्धं दृष्टान्तमाह । यथा चम्पकादिगन्धश्चम्पक्रव्यवहित- 
स्थरेऽप्युपलम्यते । वेदोक्तखादस्य दृष्टानतखम् । यथा दक्षस्य 
सम्पुष्पितस्य दूराद् गन्धो वायवं पुण्यस्य कमणो दृरादू गन्धो 
व्।तीति। 

बीजपिक्षया आधिक्यं बोध्यते । पवमनीन्द्रियस्थकेऽप्यवगन्तव्यम् । 

अतो नात्र कट्पनाठेशोऽपि । अतो ब्रह्मसिद्धन्ते दाप्रसंसगीत् सु- 
क्तं. गुणाह्वालोकवदिति ॥ २५॥ 

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ ननु गुणश स्वाश्रयाधिकरेशा्रत्तित्यं 
क्ष प्यदषठं कथमत्र कटपयितुं राक्यमिति शङ्कायामिदं सूत्रं प्रबृत्त- 
मित्याशयन तदवतारयन्ति । # सिद्धाभल्यादि । # सिद्धमिति #। 
छोकवेदसिद्धम् । तथाच ग्यतिरेकश्चेतन्यप्रभयोः खाध्रयाधिक्वर- 
शादृत्तित्वं गन्धस्येव रोकवेदानुसारेणाभ्वगन्तव्यमिति सूत्राथैः। 
रोकानुसारं विद्ृण्वम्ति । # यथेलयादि # । नचात्रापि चम्पक्ा्- 
वयवनिगेमादेवोपपत्तौ न गन्धस्य स्वाश्रयाधिकदेशवृत्तित्वसिद्धि- 
रिति वाच्यम् । विद्धन्पण्डनाक्तादेरा तदृदृष्णस्यावगन्तव्यत्वात् । 
तथाहि इदयते विविधयमेपुरवेषटितस्यापि मृगमदस्य गन्धोपलम्भो 
वणिकसार्थषु । नहि तत्र तद्वयवनिगमापूवतस्प्वेशौ सम्भवतः। 
नचपूवततप्रवेशस्यासम्भवेऽप्यवयवनिगमस्त्वनिवाथः । ततो भाग- 
पगमस्यायुभवसाक्षिकत्वादिति वाच्यम् । 
तथा सति गन्धोपलम्भसमये प्रसारितमुखस्य तद्र सोपलम्भापत्तेः। 

तेषामवयवानां योग्यत्वात् । अन्यथा गन्धाऽपि नोपलभ्येत । गन्ध- 
स्थैवोपलम्मे नियामकाभावाच्च । नन्वदष्मेव तथेति चेत् । अहो 
गी (वभीति्घांवदुकस्य, यदवयवनिरेमे, पुनस्तदवयवपूरण, तद्धेतो- 
रदस्य ख कटपने, रसाद्ुभवप्रतिवन्धक्राषण्रान्तरस्य च करप व- 
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दतो ऽप्यसद्ोचस्तुण्डस्य, गन्धातिरिक्तेतिमाश्रकथने च सङ्कोचः । 
ननु मास्त्वरषएटकल्पने, तथापि श्रुट रूपस्यव तेषु गन्धस्थैवोदभूतन्वं 

करप्यत इतिचेन्न । यत्रो्रगन्धस्य कस्यचित् कुसुमस्य लश्चुनादवा 
स्पशमात्रऽपि ततो मुहुखन्सनया क्षाटनेऽपि करस्य न तद्रन्धापगमा- 
इनुभूयने । तन्न तपामडक्यवचनत्वात् । स्पदामात्रलम्नतद् वयवानां 
स्त्पराज्छनःप्यसदहिष्णुत्वात् सकृत् क्षालनेऽपि न स्थितिसम्भवः, 

कुलस्तरां मुदुस्तथा कर्ण। अतो द्रव्याधिकदेशे बततित्वं गन्धस्य म- 
न्तव्यम् । अता विनहयदवस्थगुणानामनाध्ितन्वेनाद्गीकारो यथा 
तव तथा प्रव्याधिकरदेशत्रतिव्यनानुमवर्भप कुरुप्वल्यादि । यनु 
"उपलभ्याप्सु चद्न्धं केचिद् च्रयुरनेपुणाः । पृथिव्यामच तं विद्याद् - 
पो घायुं च संध्ितामितिभ्यासवाक्यात् तत्र पूथिव्यवयवसत्तामङ्गी- 
छ्न्य गुणस्य साधयद्येव मश्चारमाहुः । तन्न । पृथिवीगुणं विद्यादि- 
सय्थात् । कवल्गुणसञचारानङ्गीकारे भेयांदि शब्दा नान्यत्र श्येन । 
पौराणादिमने राब्दस्य भूतपञ्चक्रगुणल्वात् । कवल वायु पनीतस्यान्यत्र 

श्रवणात् । नयायर्यश्रवणधरक्रियाया अनेकशब्दतदृष्वंसादिकर्प- 
नया गुसत्वात् । सिद्ध एकत्र गुणसश्चारेऽन्यग्रापि तथा वक्तुं श- 

यत्वात् । अनम्तव्य पृथिवीगुणं विद्ादिदयवाथः । श्रुतिरपि, 
यथा ब्रश्स्य संबुप्िनध्व दूराद् गन्धा वातीति । अत्र तदवयवास- 

सनिरूपणाैमेव दूरपदम् । यतत प्रसारितमुखस्य रसानुपलम्भे ग- 

घापलम्भसामम्रचा एव प्रतिवन्धकत्वमिति कश्चिदाह । तत् फल्यु 1 

विजातीयगुणोप्यम्भकरत्वेन रूपण प्रानवन्धकत्वस्यारक्यवचन- 

त्वात् । एककालावच्छरदेन मेत्रगोलकान्तस्त्वचा चश्ुपा च बहचो- 

ष्ण्यरूपयोश्ह णस्य सर्वजनीनत्वात् । गन्थोपलम्भकल्यनतिचेन्न अ~ 

सिद्धत्वाद् वरेपरीत्यस्यापि सुबचनत्वाच्च । नच फटवन्न तस्याः 

परादयं कटप्यत इति वाच्यम् । फलस्यास्मनुक्तरीत्यापि सद्धस्तस्या 

पव बरलयस् नियामकाभावात् । क्षणान्तर रसापटम्भप्रसङ्ाश्च । 

नच तद्तरसादीनामनुद्धतस्वमिति वाच्यम् । अनारम्भकषु तष्वनु- 

वूमूतरसाच ईकारस्य प्रमाणरहितत्वादिति दिष् । 
नच मुहः क्षालनादिना गन्धापगमतारतम्ये गन्धस्य सात्र. 

यवत्वापत्तिरित घाच्यम् । दृ्टापत्तः । नच स्परवच्वार्पा्तः । सा- 

घयवद्रष्यत्वनेव स्पशेवसरेन व्याप्दशमात् । भूतभूक्ष्मङूपन्वन्ठाप- 
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अन्यथा केल्यना तयुक्तयबोचाम ॥ २६ ॥ 

तथाच दरयति ॥ २७॥ 
हृदयायतनतमणुपरिम।णल्रात्मनोऽभमिधाय वस्थेवारोप- 

भ्य आनसाग्रेभ्य इति चेतन्येन गुणन समस्तकशरीरव्यापितवं द- 
होयति ॥ २७ ॥ 

पृथगुपदेशात् ॥ २८ ॥ 

तेश्च । पतेनारम्भकत्वमपि दत्तोत्तरं केयम् । गन्धेनैव चन्दनस्पृर- 
एवायुसम्पकंशाटिशालान्तररोलयं निम्बतरुविरेषसम्पकशालिवात- 
संसगेजमुखतिक्तत्वमपि व्याख्याते जेयम् । नचेवं सवैत्रातिपरसङ्गः 
शाङुम्थः । उत्करलत्वानुत्करत्वयोरेव तद्धमंयोर्निगमानिरीमनियाम- 
कत्वादिति सङ्खेपः । तदेतद् हदि कत्वाऽहुः । # अन्ययेलादि #। 
# अवोचामेति # पूवसूत्र एवोक्तमिलयथः ॥ २६॥ 

तथाच दृश्यति ॥ चेतन्यस्य गुणत्व प्रमाणं दशौयितुमिदं स्- 
चरमित्याहधेनोपन्यस्य विद्ण्वम्ति # हृद्रयायतनेलयाहि # । पतद्ि- 
षयवाक्यं कौशीतकिब्राह्मणे । तत्र हि, ते होवाचाजातशातर्श्रेष 
पतद् बाराके पुरुषोऽशयिष्ट यत्रैतदभूदधयत पतदागादिति प्रतिज्ञाय, 
हिता नाम पुरुषस्य नाड्यो हृदयात् पुरीततमभिप्रतन्वन्ति तथथा 
सहस्ञधा केशो विपारितस्तावदण्व्यः पिङ्गलस्याणिम्नल्तिष्ठन्ति शुक्ल 
श्य ष्णस्य धातस्य रोहितस्य च तासु तदा भवन्तीति हृदयायतन- 
त्वं ताहदानाडीषु स्थनेनाणुपरिमाणत्वं चाभिधाय तस्येव हृदयाय- 
तनस्याणोरात्मनः, स पष प्राण पव प्रज्ञात्मेदं शरीरमात्मानमनुप्रविष्ट 
आरोमभ्य आनसाग्रभ्य इति प्रज्ञात्मत्वोक्ति पूवेकं प्रविष्रत्वकथना- 
छ्येतन्येन गुणेन समस्तदारीरभ्यापित्वं ददौयाति । अन्यथा अणो- 
ब्यासिनोंपपचेत । अतोऽणुत्वबोधनपूवैकं म्यापिबोधनाख्चेतन्यं गुण 
पवेद्यर्थः। एवमेव ब्रहदारण्यफे र प्तवालाकिन्राह्मणेऽपि, एष वि्षान- 
मयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य पषोऽन्तेदय 
आकाशस्तस्मिन् शेत हति कथनाञ्ज्ेयम् ॥ २७॥ 

पृथगुपदेशात् ॥ उक्तशरुतौ विरुदधधमेत्वबोघनात् सामथ्य- 
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परहया शरीरं समासेति करणत्वेन एथगुपदेशाष्चेतन्यं- 
गुणः ॥ २८ ॥ 

तद्गुणसारतात्तु तदन्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥२९॥ 
ननु तच्वमस्यादिषाकये; परमेव ब्रह्म जीव इति कथमणुल- 

मितीमामाशङ्कां निराकरोति तुशब्दः । तस्य ब्रह्मणा गुणा मर्ता 
्रष्टूलादयस्त एवात्र जीवे सारा इति जडवेरक्षण्यकारिण इति 
अमासे राजपद प्रयोगवञ्जीवे भगवदुव्यपदेशः । पेतरेयीति सम्पूर्णे 
ब्राह्मणे भगवच्चन जीव उक्तः । 

मेवास्तु, न गुण इत्याशङ्ायामिदं सूत्रमिव्याशयेन निद्ण्वन्ति । # 
प्रज्ञयेत्यादि # । इदमपि वाक्ये तत्रैवेतः पूवसिमिजनिन्द्र प्रतदैनसंबादे- 
ऽस्ति । भाष्यं तु स्फुटाथेम ॥ 

पतेन जीवस्याऽ्णुत्व सवौवसासु । सवशरीरगतचेतन्योप- 
लम्भस्तु सामथ्यीद्वां गुणाद्धेति साधितम् ॥ ९८ ॥ 

तदृगुणसारत्वा्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥ ननु सकलब्ारीर- 

श्यापिचैतन्योपलम्भादन्यत्रानुपलम्भाश्च प्राप्ते जीवस्य मध्यमपरिमा- 
णतयाऽनित्यत्व तत्परिहाराय पृवसूत्रोक्तमणुत्वे वाऽऽरणीयम, अ- 

थवा, तच्वमस्यादिवाक्यषु ब्रह्मत्वन म्यपदेशाद् ब्रह्मतया व्यापकत्वं 

वेति सन्देहे नित्यत्वस्य व्यापकव्वेऽपि सम्भवाद्, ऋष्यन्तरेरपि भो- 
गब्यवस्थया उ्यापकत्वाङ्गाकारात् सकलशरीरगतचेतन्योपलम्भ- 
स्यान्यत्रानुपलम्भस्य च जातिवदुपपत्तरत्कान्त्यादीनामुपाधिवशा- 
कपि सम्भवादणुत्वाङ्खीकारे जीवमेवाभिसन्धायोक्तानां, तत्वमस्या- 

दिवाक्यानामसामञ्जस्थाच्च ग्यापकत्वमेव ज्याय शति । ननु कथ- 

मसामञ्जस्यम्ितिचेन्भेवम् । छान्दोग्ये, पेतदास्म्यामिदं सय, तत् सव्य 

मिति सर्बस्य ब्रह्मात्मकत्वमुक्त्वा अभ्रे, स आत्मा तत्वमसीति सर्षै- 
स्माद्धिकश्नतया त्वम्पदार्थस्य जीवस्य तत्पद सामानाधिकरण्यश्चावणेन 

कोदीतक्षिघ्राह्यणसमा्तौ च इदं सवै यदयमास्मलयभिधाय, स 
पष तत्वमसीत्यातमावग्राह्यः । अर्हं ब्रह्मास्मीतयहं प्रहश्रावणेन जीवस्य 

ब्ह्मामिन्नतया ध्यापकत्वस्थैव सिद्धत्वादिति प्राप्तम । तत्र नित्यत्व 

९.१ 
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ननु कथमन्यस्यान्यधर्मबच्छेन कथनम् । न हि निरूपणस्थल 

एवोपचारः सम्भवति । तत्राह । प्रा्ञबत् । तद्यथा प्रियया लिया 

सम्परिष्वक्त इयत्र, एवमेषाऽय\ शारीर आसा प्रा्नात्मना स॑ 

परिष्वक्त इत्यभिधाय माहखरूपमाह । तद् वा अस्येतदतिच्छन्दो- 
$पहतपाप्माऽभयथरूपपशोकान्तरमन्न पिता अपिता भवतीर्यादि । 

प्रहरशच सुपुपरिपाक्षी । न हि तस्यापहतपाप्मत्वमलि। ब्रह्मरिङ्गात् । 

एवमेव कश्षारीरस्यापि जीवस्य ब्रह्मध्मबोधिकाः श्रुतयः । 

व्याणुत्वेऽपि तुल्यत्वाज्ञीवस्याणुव्वेऽपि दैभ्वरेच्छयैव भोगव्यवस्थास- 
म्भवे भोगव्यवस्थया ऋष्यन्तरोरादतश्य व्यापकत्वस्यासङ्तत्वाव् । 

अग्रे, अदृष्टानियमसूतरे दृष्यत्वाच्च । अत एव जातिवद् व्यापकत्वस्या- 
प्यसद्धतत्वाद्, उक्रान््यादीनामप्युपाधिङृतत्वस्यापि, स्वात्मना चो- 
लरयोरिस्यनेन निरस्तत्वात् तस्सवैमुपेश्ष्य, तत्वमस्यादिभ्यपदे श इति । 
मतेयीति पदेन सम्पूण ब्राह्मणे । यद्यपि पूवैस्मिक्नपि मेत्रेयीत्राह्मण 
ज्ञीबस्य भगवदव्यपदेशस्तथापि त्र उक्तानुशासनासि मेत्रेय्येता- 
घ्रे खल्वऽप्रतत्वमिव्येवं विद्ासमाप्तरनुक्तत्वात् सन्देहाऽप म- 
चेत् । द्वितीये जीव पव वस्तुतो ब्रह्मत्वेन सेत्स्यतीति तक्लराकरणा- 
यैतदृभ्रहणम् । व्च वाकयान्वयाधिकरणस्य विषयवाक्यम् । तत्र 
ख, न घा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय प- 
तिः प्रियो भवतीति जीवमुपक्रम्याग्रे च तद्धिक्ञानतः सवैविन्ञाना्थै 
सर्वस्य तदात्मफत्यकथनेन वेद्ादीनां तक्निःश्वासत्वकथनादिना च 
ब्रह्मधमौणां तत्र बोधनाद् भगवच्वेन जीव उक्तः। तश्र यथा धाक्ष्याः 
म्बयन हेतुना प्रतिज्ञासिद्धचादिभिश्चोपक्रममनादत्य ब्रह्मवाक्यत्व 
स्थापनाक्निरुपधि प्रियस्व मात्रासंस्पदोपद्यत्वादिलिङ्गोधिते जीवे 
व्यासयस्णः प्रज्ञानधनराव्दस्याथोद् व्यपदेश्पक्च पव स्वीङृतस्तथा 
तस्वमसीत्यश्र तत्प्र ऽप्यवगन्तव्य शत्यथः। अत्र शङ्ुःत # ननु क- 
थरमित्यादि # । तथाच मत्रयीन्राह्मणेऽप्युपचारादरो न युक्त इत्यथः। 
धवमाशङमयां निरूपणस्यल पवोपचारस्य प्रामाणिकत्वं वक्तुं 
इष्टान्तमुपम्यस्य भ्याकुर्यन्ति । # तद्यथत्यादि # । इदं हि बृहदार 



२ अध्याये १ पादः। ७२३ 

के शारीरकब्राह्मणेऽस्ति । तश्र हि जीवस्य जाप्ररस्वग्रावस्ये पूव- 
मुक्ता, अथ यत्र सुप्तो न कञ्चन काम कामयते न फन स्वप्र पदय- 
तीति सुधुर्ि वर्दैल्त्सामयिकं जीवस्वरूपे निरूप्य, तद्यथा प्रियया 
खिय सम्परिष्वक्तो न बाह्यं फिञ्चन वेद नान्तरमिति जीवघ्रह्मणो- 
भेवृरश्टान्तनिरूपणावसरे, एवमेवाय\ शारीर आत्मा प्रिनारमना 
सम्परिष्वक्त एति जीवप्राकयोभेदमभिधाय, कः प्राज्न भन्मेदयाका- 
दायां पाकस्वरूपमाह, तदा अस्येतदनिच्छन्दोऽपहतपाप्मेत्यादिना । 
अत्रास्य रूपमित्यनेन परमेश्वरस्य रूपान्तरमि्युच्यते, न तु परम- 
पुरुप पवति। नचापहतपाप्मत्वरूपाद् ब्रह्मलि ङ्गाद् बरहमषेति शङ्मि । 
प्राक्षश्च सुषुिसाक्षी । न हि तस्य स्वनोऽपहतपाप्मत्वमस्ि । अप- 
हतपाप्मत्यस्य ब्रह्मलिङुत्वात् ।# ब्रह्मलिङ्ादिति भावप्रधानः। अत्रा 
ऽयमथेः । माण्डूक्य, ऽध्मियेतदक्षरमिदं स्व तस्यो पठयाख्यानं भूतं 
भवद्भविष्यदिति सर्वैमोद्ूगर णव यश्चान्यत् त्रिकाटातीनं वदप्यौ- 
दार पव सवै हतद् बरह्म अयमात्मा ब्र्मल्योक्ारस्य वाच्यामेद्बि- 
वक्षया अक्षरत्वमुक्त्वा सवस्य वाङ् मयस्य तदृत्यास्यानत्वं तञ्क्ञाप- 
नाय वाच्यस्य सवेस्योद्धमरविषयत्वं चोक्त्वा नवुपपादूनाय, सवस्य 
धस्तुजात्यैतस्य जीवात्मनश्च ब्रह्मत्वं बोधयित्वा जडवेलक्षण्यार्चं सो- 
ऽयमात्मा चतुष्पादित्यादिना वैभ्वानरनेजसप्रज्ञतुरीयभेदन चतुरः 
पाष्ठान् विवृणोति स्म। तत्र यद्यपि साऽयमात्मति तच्छब्दथलेन ब्र 
ह्मणा जीवस्य वेते पाषा एति वक्तु शक्यते ! उभयोः प्रकृतत्वात् । 
तथापि नृखिहेत्तरतापनीयारम्भ अणारणीयांसमिममात्मानमोद्खनरं 

नो व्याचक्ष्वेति देषः पृष्टः प्रजापतिः, ॐ तथेति कथनं प्रनिज्ञाय मा- 
णटूकयवदेव, अयमात्मा ्रहमेलयन्तमुकत्वा तताष्ंग्रहोपासनाथ चत 
रपमंतं चतूरूपेण ब्रह्मणेकीकल्तु बरह्मणः पादानाद, विश्वो वेष्वा- 
नरः प्रथमः पाद्तेजसो हिरण्यगर्भा द्वितीयः प्राह ईश्वरस्तु 
तीय देदवरग्रासस्तुरीय ति । ततस्तुरीयस्य न स्धृलप्रशमिव्या- 
दिना प्रपञ्चोपशमत्वनोक्तत्वात् स निधमरको मर्विष्यनोत्याशङ्ूम- 
निरासाय, अथ तुरीय शेदषरप्रासः स्वराट् स्वयमरीदवरः 

स्वप्रकाराश्चतुरात्मा ओतानुहात्रनुक्ाऽविकर्पेर्युक्ता ओतादीनू 
बिदृणोति स्म । तादशं च विवरणं ने माण्डूक्य । अतो ओीक्पाद्- 
क्यो भिन्ना पते ब्रह्मपाद्ा प्तषु ये पूवे त्रयस्तान् पूर्वेषु ज्िषु जीब- 
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इदमत्र वक्तव्यम् । सर्वोपनिपत्घु ब्रह्मानं परमपुरुषार्थसाध- 

नमिति तन्निर्णया्थं मगवान् व्यासः सूत्राणि चकार । तत्र ब्रह्म- 

सूरे विचारं भरतिङ्गाय जगत्करैतवाधसाधारणलक्षणं ब्रह्मणः प्रति 

हाय समन्वयनिरूपणे जीववाक्यानि दूरीकृत्य अविरोधे, एक्येऽप्य- 

हिताकरणादिदोपमाशङ्का, अधिकन्तु भेदनिरदेशादिति परिष्य 

जीवस्याणुलमुपचाराद् ब्रह्मखमंशखं पराधीनकतृलादिकं मरति- 

पाच तस्यैव दक्षिणमा्ेण पुनराक्तिमुक्ता सपराधनेन ब्रहमहञानेन 
णयः ध्यत दसनत दस्त 

पादेष्वारोप्य तुरीयं च जीवस्य केवलं रूपमीश्वरभ्रासेन तुरीयेण त्र- 

ह्यरूपेणेकीरूलयाहेग्रहोपासनां कुर्यादिति सिद्धयति । प्व सति जी- 

वाद्धिश्नलेश्वरस्य सवेसुषु्िसाक्षिणोऽपि ब्रह्मशरीरत्वमेव, न ब्रह्म 

त्वमतस्तन्र यथा ब्रह्मधमौ बोध्यन्ते, पष सर्वेश्वर पष सवेक्ञ एषा 

ऽन्तयौम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानामिल्यनेन । णवं 

शारीरस्यापि जीवस्व ब्रह्मधमंवोधिकाः श्रुतयो जीवे गौण्या ब्रह्मत्वं 
वदन्तीति । नन्वस्मिन् सूत्र गाण्या व्यपदेशः सूत्रकाराभिमतः 

सुते च तच्छब्ददयम् । तत्र पूवरसिमस्तच्छब्दे उपाधिः परागरदयते, 

द्वितीये चाणुत्वमिति जीवे उपाधिगुणसारत्वावणुत्वव्यपदेश इति 

वा युक्तम् १ उत तच्छबदद्रयेऽपि ब्रह्मैव परामृ्दयत इति ब्रह्मगुणसा- 
रत्वाज्लीवे ब्रह्मत्वव्यपदेश इति वा युक्तम? इयेतत् कथं निश्चतुं श- 

कयमित्यत आहुः । # इदमित्यादि # । अस्मिन सत्रे यदस्मामि- 

व्याख्यातं तदेवाभिप्रेतम । कुत इत्याकाङ्कायां हेत व्याक्वन्ति । स- 

वोपिनिषल्दिव्यादि # # योजितवानित्यन्तम # । चठुर्वेदांखितास्- 

पनिषर्सु, ब्रह्मविदाप्नोति परं, तमेवं विद्वानमृत पद भवति नान्यः 

पन्था विचतेऽयनाय, तमेव विदित्वा अतिमूत्युमेतीद्यादिजातीयवा- 

क्यददीनाद् ब्रह्मज्ञानं परमपुरुषाथसाधनम।# जीववाक्यानि दूरीरृ- 

ह्येति # जीवबोधकवाक्यानि जीववाक्यानि तानि निराृत्य, तेषु 

जीवबोधकवाक्षयत्वं निराषृल्य । # अविरोध हति # द्वितीयाध्याये 

विरोधनेति वृवीयान्तपाड तु तस्य, प्रतिपायेल्नेनान्वयः। # पेक्ये- 

. ऽपीति # अंशांरिभावेनेक्येऽपि । रषं स्फुटम । तथाच यस्मादेवं 
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आर्धेरादिद्रारा ब्रह्मपाध्निमुक्ता, न सर पुनरावतैत इयनादत्ति व- 
दञ्छख्पयैवानेन सर्वान् वेदान्तानव्याकुशतया योजितवान् । 

तत्र कश्चित् तदग्यपदेशेन प्रोक्तानि तच््मस्यादिवाक्यानि 
खीटय जीवमात्रं च ब्रह्म सखीकृय तदतिरिक्तस्य पस्य कार 
णांशक्र्यरूपस्य मिथ्या परिकल्प्य तद्बोधकश्रुकीनामर्थवाद- 
सेन मिथ्या खीकृत्य सुपुरिपम्परयोमेगपरता प्रङरीङ्तमान- 

न्दरूपत तसतिपादकवाक्यानां सग्योमुक्तरूपफन्माचकतयुक्ा 
क्रममुक्तिपुपापतनापरसेन योजगिला वेदमरूत्ाणि ग्याकरुशीचकार। 

तद् वेदान्तानां ब्रह्मरसं जीवपरतं वेति यदत्र युक्तं तत् 
सद्धिरनुसन्धयम् ॥ २९ ॥ 

शाखाथेस्तस्मादिष्यथैः । पूवैरीव्या व्याख्यातुः शङ्कुरावार्यस्य ता- 
स्पर्यमाहुः # तत्र कशथिदित्या # । # स्वीटत्येति # महावा- 
कयत्वेनाइल्य । पूवेस्यतिपदस्यैव विवरणं,# कारणां शाकायरूपश्यति # 
कारणरूपर्यादारूपस्य कायरूपस्य चेत्यथैः। # अथवाप्रत्वनेति # 
गौयया बोधकतया असदथंवादत्वन । # प्रकटीकतमानन्दरूपत्वं त- 
सप्रतिपादकवाक्यानामिति # प्रकरीकृतं यदानन्दे रूपत्व तत्प्रतिपाद्- 

कानि यानि वाक्यानि, न कञ्चन फामं कामयते सलि पको 
दरष्टा द्वितीयो भवतीद्यादीनि तेषाम । # वदसूत्राणीति # वेद् 
सहितानि सूत्राणि ।# भ्याकुलीचकारोति # शनदरपभ्रजापनिसेवाद्ं मु- 
क्तिवाक्यत्वेनोपम्यस्य तदथमन्यथा षन् व्याकुलारृतवान् । त- 
धाचैवं व्याकुरीकरणमेव तथा व्याख्यानस्य तात्पयमस्यथः । 
नन्वेवं विप्रतिपत्तौ कथमेक्रतरनिश्चय शत्याकाङ्कायां निथ- 
योपायमाहुः । # तद्धदान्तानमि्यादि #। अत्रायमथः । सर्वै 

येवा यत्पदमामनन्ति, तं त्वोपनियदं पुरुयं पृच्छामि, वेदैश्च स- 
यैरहमेव वेद्य शत्यादिधुतिस्पतिभिरवेदमहातान्पयायिषयं ब्रक्ेषेति वे- 
दान्तानां ब्रह्मपरत्वमविवादम् । ब्रह्म च जगत्कतृत्वा्यसाधारण- 
ध्ैर्जीवविलक्चषणमित्यपि पूव सिद्धम । अतः परं जावस्वक्पे बि- 
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खारः । तथदि उत्पत्यध्रवणात् परस्यैव ब्रह्मणः प्रवेशश्चरवणात् ता- 
हात्म्योपदेश्ाख्च परमेव ब्रह्म जीव इति मतं, तत्तु न युक्तम । उ- 

, त्पत्यभ्रवणस्य जीवनिलयतायामप्युपपत्तेस्तस्य ब्रह्मत्वागमकत्वात् । 
अविधाऽनादित्ववादित्वनस्तत्साघारण्यास्च । नच मेदे दैत 
प्रतिक्षाविरोधाक्नित्यत्वमेवामेदे पयेवस्यति। अना्ित्वं च मिथ्या 
त्वे । अतो न हेतौ दोष इनि वाच्यम् । प्रतिक्षाया षक्ष्यमाणेनांशांशि- 
भावेन, पराऽस्य दक्तिर्विविधवत्यादिशचुतेः शक्तिश्क्तिमद्धाचेन चावि- 
रोघ नितयन्वानादित्वयोरुक्त पथेवसानस्येव वुधेरत्वात् । नचांशा- 
शिभावे निष्कटश्चुतिषियेधः । श्रुतेस्तु शद्दमूरत्वादित्यत्र विश्व - 
धमोध्रयत्वाङ्खकारेणेव परिषटतत्वत् । नापि निगुणश्रुतिविराघ 
तस्याः प्राङृनगुणनिषेधपरन्वात् । तस्माक्नोत्पत्यश्रवणस्य जीवत्र- 
ह्यतागमकत्वम् । नापि परस्येव ब्रह्मणः पवशश्नरवणस्य । तथाहि । 
प्रयेहो नाम संयोगो वा, तज्जनिका क्रिया वा । नाद्यः । कय- 
खष्टिमाश्रदिवान्तवरोदिश्च तन्सम्मवेन पथस् तवुक्तिवेयध्यैरसङ्ा- 
त् । तत एव नामरूपव्याकरणसिद्खा स्यबन्तप्रयोगानावदयक- 
त्वप्रङ्ाञ्च । न द्वितीयः । व्यापकत्वस्य क्रियाविरुडत्वात् । 
वस्तुतस्तु न तश्र जीवरूपेण स्वप्रवेश उच्यते, फिन्तु जीवसादित्येन 
स उच्यते। दा सुपणादिश्रु्यजुसारेण जीवपदगततृतीयायाः स- 
धथ घक्तुं शक्यत्वात् । अन्यथा आत्मनेत्यस्य वेयथ्येपरसङ्ात् । न- 
चेतरव्यपदेश्चाधिकरणभाष्य, जीवेनात्मनेत्यात्पपदस्य जीवविरोष- 
णत्वाङ्खीकारान्नेवमिति शाड्यम् । तस्य पूर्रपक्षसुत्रन्वात । वदनुरो- 
धन तत्र तथा भ्याख्यानस्य सिद्धान्तीयत्वेन घक्तुमशक्यत्वात् । त- 
स्मात् प्रवेशश्चवणस्यापि न जीवन्रह्मतागमकन्वम् । नापि तादराखभ्यो- 
पदेशस्य । तस्यांशांशिमावादेप्युपपत्तः । किञ्च । यद परमेव ब्रह्म 
जीवः स्यात् तदा, यथोदकं शख शु मासिकं ताश्गेव भवति, एवं 
भुनर्विजञानत आत्मा भवति गौतमेति काठकश्ुतिरापि बिरुडशेत । 
घास्तवयत्किञिद्धावे, भस्य दृष्टान्तस्य सवेथानुपपत्तेः । सत्सम्प- 

त्यादिश्चुतिविरोधश्च । किञ्च । यपाधिकमदाभ्युपगमपक्च तत्वम- 
सीत्यश्र, तत् त्वामतिषदद्ये भागव्यागलक्षणा । कारणे अशकायषो- 

धकल्ुषीनाम । मसदथेवादत्वकल्पने क्ारणत्वांशत्वकायाणां मि- 

ध्यात्वकरपनम् । उपासनाविषयाणां रूपाणामग्रह्मर्वकस्पनमिदयेत- 
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हादयो दोषाः । जीर्वोदास्तत्न ब्रह्मस्वं गौण्या व्यपविषयत इति पक्ष 
त्वेकस्मिश्तत्पदे गौणी । सापि राज्यजेषठपु्वदिति नासदथंवादत्वा- 

पादिका । पूथैकट्पोक्ताश्च न दोषाः फेऽपि । पवं सति कः पक्षोऽत्र 

ज्यायान् को वा कनीयान् । नेतरोजुपपत्तेरित्यारभ्य जीवप्रह्मणोभेदं 

दोधयतोऽणुत्व्मशत्वादिकं च जीवस्य साघयतः सुत्ररृतश्च कि 

धामिप्रतम् रत्यादिष्कं विभावनीयम् । किञ्च । तदृगुणसारसूत्र 

प्राथमिकतत्पदेन य उपाधिः परामुह्यते, स किमन्यथानुपपतिब- 

लाद्ध्याहृत उत चित् पूतमुक्तः । नायः। अनुपपत्यमावस्योपपा- 

वितत्वात् । नेतरः । अदरदोनात् । नचान्तरा विज्ञानमनसी इत्यत्रो 

विक्षाने बुद्धितरवात्मकं हदयत पवेति वाच्यम् । विक्षानपदस्यान- 

काथेत्वनाबर बुद्धेरेव प्रहणे नियामकाभावात् । व्याख्यात्रा विक्लान- 

ग्रनसी इति द्विवचनोपपच्य् विक्षानपदे करणब्युत्पत्यङ्गीकारेणा 

बुदधीन्दरिययोः सद्दात् । कस्य वोपाधित्वं कथं वा इन्द्रियाण्यपार- 

छ्य बुद्धेरेव ग्रहणमित्यत्र हेत्वनुलम्भाश्च । प्तेन भास्कराचायव्या- 

स्यानमपि दन्तोक्तरम । बरह्मपरामरँ तु कोऽप्ययं दोषो न भवति । 

नाणुरनख्छ्रूतेरिति सूत्रे इतरपदेन ब्रह्मण पवोक्तत्वेन तस्य च स~ 

न्निहितत्वेन कल्पनालेश्षस्याप्यमावादिति । 

यत्त भिश्रुः--अणुत्वसाधकानि नव सूध्राणि पूचैपक्षीरत्य, 

पृथगुपदेशादितिसत्र सिदधान्तत्वेनाह । तदथै च जीवादृणुरुपाधि- 

भूतः पृथक । कुतः । उपदेशात् । स॒ चानन्त्याय कर्पते, स वा एषं 

महानज आमा, योऽवे विज्ञानमयः प्राणेष्वित्यादिश्ुतिभिसींवस्या- 

नणुत्वोपदे शादित्याह । तन्न । अन्त्ययो््रह्यप्रकरणच्यत्थेश्य प्रागघ दू- , 

सि तत्वेन जीवाविषयत्वात् । आद्याया अपि सामथ्यबाधकत्वस्योपपा- 

दिततत्वेन शतः पूर्ैस्मिन्नद्ुष्ठमात्र इति काक बुद्धे गणेनाङ्ुष्ठमाच्रत्वमु- 
[नः 

क्त्वा श तस्य स्वीयं परिमाणमित्याक्षाङ्भापूरणाथै आत्मगुणेन चव 

ह्याराग्रमान्र इत्यनेनाराग्रमात्रत्वं स्वगुणनैव च पुनरिन्युक्ते किमारा- 

भ्रमात्रत्वमिस्याकाद्धान्तरे, बालाभ्रोनिग्छोकान्तरस्य पादुश्रयेण तज्षि- 

श्याययिन्ा तस्य परिमाणस्याणुत्वेऽपि परमत्वाभावाञ्जीवस्यानित्यरं 

स्यादिति शङ्कायां कालत आनन्त्यबोधनपरत्वस्यापि धकतु शक्यत्थेना- 

नणुत्वबोधकत्वामाव्ादिति । तेन यदग्रिमे तदृ गुणसारसुत्र बु 

गुणेनेति श्रुतिद्धयं ष्यास्यातम्, अत्राार्येन युद्धि सस्पकाञ्जी वश्य 
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परिच्छिशनव्यवहारमुकत्वा पश्चाद् वितीयन्छोकचतुथपादेन त्य 
स्वत आनन्त्य प्रोक्तमिति । तदपि श्रुतयक्षरविरुद्धत्वाद सङ्तमेष । 
यदपि तदृगृणसारसूत्रव्याख्यांनं, जीवोपाधिवृद्धिरणुः कायोवस्या 
परिच्डिन्नपरिमाणः। तस्य चोपाधेर्ये गुणा उत्करान्त्यादयस्तत्सारस्त- 
स्मात्रगुणक पव जीवो लोकेदेश्यते भ्यवद्ियते च । स्वतो निभुण- 
त्वात् । अतो रोकानुसारेण श्रुतावपि जीवस्योत्कान्त्यादिव्यपदेशो, 
न पुनर्जीवस्य स्वत उत्करान्त्यादिः शरुलया व्यपादिदयते । विभुत्वशु- 
तिविरोधात् । "पुमान् सवेगतो व्यापी ह्याकारावव्ये खितः । कुतः 
कासि क गन्तासीव्यतदप्यथवत्कथमिति स्पृतिषिरोधाश्च । अयं च 
विभागः श्रुत्यैव स्पष्टीकृतः । यथा, फस्मिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तो म- 
ष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते व्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसूजतेति । 
प्ाकवत् । यथा प्राक्च देश्वरे मायापरमाण्वादयुपाधिगुणसारस्वेन मा- 
यादिगुणम्यपदेशः सोऽकामयत, अणोरणीयान्, तत् शषा तदेबा- 
नुपराविशत्, प्राक्षनात्मनान्वारूढ, उत्सजैधातीव्यादि, तद्वदिल्थः । 
तदैव जीवस्य गमनादरापाधिकत्वं 'घटसंवरृतमाकारो नीयमाने घटे 
यथा। घटो नीयेत नाकाशे तद्टज्जीवो नभोपम इति श्वुलया, गतिश्रुति- 
रप्युपाधियोगादाकारवदिति सांस्यसूत्रेण च स्पष्टमुक्तमिति । त- 
कपि तथा । माध्यन्दिनानां बृहदारण्यके शारीरब्राह्मणे, तेन प्रधो- 
तेनैष आत्मा निष्कामंति चक्षुणे वा मृदूनां वाऽन्येभ्यो वा शरीर. 
हेश्ेभ्यस्तमुतक्रामन्तं प्राणोनूत्कामति प्राणमनूत्करामन्तं सवं प्राणा 
अनूत्कामम्ति संक्षानमेवान्ववक्रामति स पष ज्ञः स विज्ञानो मवति 
ते विधाकमैणी समन्वारभेते पूवपर्ा चेत्यतैष शयनेन सलिङ्मा- 
त्मानसुपक्रम्य चश्चुरादीनि निष्करमणद्वाराण्युक्त्वा सलिङ्स्यङ्ष्- 

माघ्रताया अङु्ठमाश्र इति पूर्वोक्शचुतो, अङ्ुष्ठमातर पुरषं निश्चकषे- 
यमो बलादिति स्मृतौ च सिद्धत्वात् कथं चक्षुष्टो निष्कमणामिति 
शङ्कानिवृत्यथै, तमुतकरामन्तमिल्यादिना कवलस्यात्मनः निष्कामणान- 
म्तरं लिङ्कभूतानां भुख्यप्राणादीनाम अनूक्रमणं मुक्तामुक्तसाधा- 

रप्येनोक्ता तदनन्तरं संक्षानमेवेव्यादिना पश्चादृबुद्धिसम्बन्धे, जञ इतिं 

हानगुणकत्वं, तेन जन्यक्षानवस्वं स्थूलदेहान्तरप्राप्िसामग्रीं व- 

कतीति वदनाकलनात् । अङ्कुमष्त्रताया गुणेनोक्तत्वाद् गुणस्य 

चौत्कश्ये खाश्रयाधिकदे शवृसित्वश्य पूवे साधितत्वान्मु्टिपिहित- 



२ अध्याये ३ पादः । ७२९ 

यावदात्मभात्रिलाच् न दोषस्तदरनाव ॥ ३०॥ 

ननु कथमन्यस्य नीचस्य स्वत्कृष्टव्यपदेशोऽपि । न हि 
प्रामाणिकः सर्वथा अयुक्ते व्यपदेशाः क्रियते । नचोक्ततदगुणसा- 

मणिप्रभावत् पिषीलकादिदेहेषु बुधिगुणसङ्खोचेन गनीणपरिपाण- 

सदुमेचेऽपि दोषाभावात् । एवमेव परिवत्तनादावपि बोध्यम् । यन्तु 
अयुराब्दो विक्चानमयादेः प्राधान्यद्योतको, न स्वनुक्रमद्योतक इति 
व्याख्यानम् । तदसङ्तम । 
अनोरपाधान्येऽनमिधानालिङ्कवियोगस्य प्राणादिपदैरेव प्रापेर्वि- 
शानमयप्राधान्यस्योत्करान्तिक्रियायामेव पयेवसानाच्च । व्यापकस्वश्चु- 
स्यादितात्पय त्वनुपदमेवाभ्रिमस्त्रे वक्ष्यामः यवुक्तमयं विभागः क- 

स्मि्नहमिति भ्रुव स्पष्टीरृत इति । तदपि न। ध्यं भुतिस्तु ब्रह्मपरा 
खृष्टिकजरैत्वलिङ्कात् । तया ब्रह्मण उत्कान्तिरोपाधिकीति शोष्यते । 
उत्कान्ते प्राणे देदजीवनशूपं कय भगवान्न करोतीति । जीवनं च 
भगवरकायमेवेति, न प्राणेन नापानेन मस्या जीवति कश्चन इतरेण 

तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाधिताविति शषुयाऽवगम्यते । अतो नानया 

ज्ञीवोत्कान्तिविभागस्य स्फुटीभावः। द्टान्तव्यास्याने सोऽकामयते- 

ह्यादिश्वुतितयोपन्यासोऽप्यसङ्गतः । तासां ब्रह्मप्रकरणस्यत्वात् । धरा- 

कत्य परमदवराद्िश्नतायाः सूत्रव्याख्यान पव दरदितत्वादिति । सां- , 

खयसुत्रेण गतिश्रुतेरुपाधिष्रयु्तत्वकथन तु व्यासविरोधमेव बोध- 

यति । ् रोतसन्देहनिराकरणाय प्रवृत्तः फथमेवं सूत्रं न प्रणीतवान- 

तः किमधिकं प्रम ति दिक् । 
रामानुज माध्वाः रैवश्चाणुजीववादिनः । पर तु परब्रह्म 

णोभवं न केऽपि वि्ारितवन्त इति इषटान्तम्वास्यानं सर्वषामेवाना- 

देयम् ॥ २९. ॥ 
याषदात्ममाषित्वाख्ख न दोषस्तद शनात् ॥ भ्यपदेशविषय 

एव कथिहोषमाशङ्खा परिहरीत्याशयेन ते दोषं प्रकादायन्ति ।# 

नन्वित्यादि # । # भन्यस्यति # प्रह्मभिन्नश्य । + सर्वरहष्म्यपत् 

९.२ 
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रताद् ब्रह्मण आनन्दांशस्य पराकटयादिति बोच्यम् । तथा सति 

प्राहवत् पुनस्तिरोहितं स्यादिति वस्य तदृग्यपदेशो व्र्थोऽयुक्त- 
शेतिचेव । नायं दोपः । कुतः !। यावदात्ममाविखाव । पश्चाद् 
यावत्पर्यन्तमास्मा । नियतवात् । सर्वदा आनन्दां शस्य प्राकथ्यात् । 
तस्य तथैव दशौनमस्ति । अनारृतैशर्यादीनायुक्तताव् । पराङ्गात 
सम्पन्नं विरेषः। 

इति # उर्छषटत्वेन व्यपदेशः । # तिरोहितं स्यादिति # ब्रह्मगुणसा- 
रत्र तिरोहितं स्यात् । सू्रोक्तं परिहारे व्यक्रवेन्ति। # नायमि- 
ह्यादि # । हेतु ् याक्रुषेन्ति # पश्चादित्यादि # । # पशथादिति # 
संसारदशो्तरम । # आनन्दांश्स्य प्राकरष्यादिति # जीवो हि 
भगवद शति तस्य यावानानन्दांशस्तस्पराकस्यात् । # तर्येत # जी- 
घस्य । # तथैव द रौनमिति * ब्रह्मभावपूरवंकांरास्वेन द् ोनमस्ति । तत्र 
हेतुः । # अनादृतेव्याि # । तथाच छान्दोग्ये, स तत्र पर्येतीर्या- 
दिनाऽनादृतश्वयांदीनामुक्तत्वात् तदृगुणसारत्वकृतो ब्रह्मम्यपदेशो 
मा ऽयुक्त इत्यथैः । तथाचायं सूत्राथैः । यावदिति पदाथांनतिवर- 
न्तौ । भाषित्वं षत्तेनशीलत्वम् । तथाचास्मानमनतिक्रम्थानन्वां- 
शस्य वसनशीखत्वान्न दोषः । न तिरोधानम् । ब्रह्म बद् ब्रह्मीव भव- 
ति.तस्य तावदेव चिरमित्यादिश्रुती तथा ददेनादिति सुत्रार्थौयोध्यः। 
नल्विदमप्रयोजकम । प्राज्ञ हेश्वरस्तृतयः पाद पष सर्वेश्वर पष्रऽन्त- 
यौम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूनानामियेवं प्राज्ञ प्रराष्यत्र 
तुरीयव्यास्याने दृश्वरभ्रासस्तुरीय इति कथनेन प्राक्ञल्यस्योक्तत्वात् 
तस्येवास्याप्यानन्दप्राकरचेभ्वयोदीनामसावंदिकत्वसिद्धेयावदात्मभा- 
विस्वस्य दूरनिरप्तत्वादित्यत आहुः # प्रज्ञात सम्पन्नत्वं विशेष इति 
पद् गतौ । ये गत्यथोनते प्राप्त्यथोः । तथाच समीचीनतया प्राप्तत्वं 
सम्पश्नत्व, प्रान्नस्तु ईश्वरेण भ्रस्यते, अयं तु सम्यक्तया स्वस्व- 
रुपेण तिष्ठतीति प्राज्ञात् सम्पन्नत्वं विशेषोऽतो नाप्रयोजकत्वम् । 
तथाच प्राकषस्य ब्रह्मसम्पन्षत्वाभावाह्येन ब्रह्मधमौणां तिरोभावः। 
अस्य तु सम्पन्नत्वेन लयाभावादैश्वयोचतिरोभावोऽतः सषा तद- 
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चकारात् तस्य चानन्दः प्रकटित हति न दूषणगन्धोऽपि । 

व्यपदेशो वा नायन्तमयुक्तस्य । यव्रदात्मा ब्रह्म भवरयान- 

न्दांशभाकव्यिन तावदेव तद्व्यपदेशः । राजञ्येुपुप्रवत । एतदे- 

वोक्तम् । 
व्यापकतश्रतिस्तस्य भगवक्सेन यु्यते । 

आनन्दांशाभिव्यक्तो तु वतर ब्रह्माण्डकोटयः ॥ 

प्रतीयेरन् परिच्छदो व्यापकलञ्र तस्य तदिति ॥ ३० ॥ 

रानमित्य्थः। चकारप्रयोजनमाहुः । # चकारदित्यादि+# । तथा 
यावन्तो कापास्त आनन्दतिरोभावक्ृता इन तद् भाव काभप तुषा 

लति नानर्थका व्यपदेश इत्यथः । नित्यत्वारेव्यनुक्ता यावदात्मभा- 

वित्वादिति यवुक्तं तनाथोन्तरमाप सूच्यत इत्या रायनाहुः । # व्य- 

पदेशा वेत्याद् # । वाशब्दो वाकयालद्ूनर । युक्तां व्युत्पादयान्न# 

यावादत्याद # । तथाच ब्रह्ममावात्तर तु चरः वनि ततः पूवम 
ध्यपदरेशः। स च मुक्त ब्रह्मत्वस् चको, यथा राजजएरपु्रस्य राजल्व्- 

व्यपद्शोऽ्र राजत्वमूचकस्तदत् । पनेनात्यन्तायुक्तत्व पार 

बाध्यम् । पवे जोवस्य ब्रह्मभावं व्याख्याय तन व्यापकत्ववाधकाने 

घाक्यानि समर्थयन्ति । # पतदेवाक्तमित्यादिना #। # उक्तमान # 

निबन्धरऽस्मामिरुकम् । अथस्तु-तस्य ब्रह्मभाव प्राप्तस्य जावस्यः 

भगवस्वेन ्यापकत्वधरुतियुज्यत, न तु जावत्वन रूपण । तत्र प्रका 

राहुः । आनन्दां शामिग्यक्तौ ब्रह्मभाव सति नस्य तदू विर्यधमा- 
धरत्ध भवत्यतस्तत्र ब्रह्मक्रोरयः परिच्छदा व्यापकत्वं च प्रतायेर- 

न्निति । तथाच यथा कृष्णो भगवान् यशाद्रास्सद्र स्यि7ाऽप जु- 

स्मणभूत्साभक्चणादी सकलजगदाधारा दस्तथा जावाश्णुराप 

्रह्ममावेऽणुत्वाविरोधंनेव व्यापकः सकल्जगदाधारो भवति । अत 
पव. मय्येव सकलं जातम, तदेतदृषिः पदयन् वामदेवः प्रतिपदे 

मनुरभवमहं सूयैश्चेति, पुत्रेति तन्मयतया तरवाअभनदुरल्यादीवि 
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धाकयानि ब्रह्मभूतमेव लक्षयीङृत्योच्यन्ते । तेन, नित्यः सवैगतः खा- 
णुरचलोऽयं सनातनः, व्यापकोऽसङ्खधनादृतः, पुमान् सवेगतो 
व्यापी इत्यादीन्यपि माविनीमवस्थामादायेव योज्यानि । अन्यथा, अ- 
परिमितास्तनुभरूतो यदि सवेगतास्तदिं न शास्यतेति नियमो धुव 
नेतस्थति बेदस्तुतिवाक्यं विरुद्धयेत । पवश्च बिन्वुस्तोकोपनिषदि 
धटसङ्कटमाकादामित्यत्र जीवगमनस्वौपाधिकत्वमुक्तम, तदपि मु- 
क्तजीवस्य बरह्मभूतस्यैव बोध्यम । एक एवात्मा मन्तव्यो जाप्रतस्वप्न- 
सुषुतिषु, च्यानश्रयाधतीतस्य पुनजेन्म न विद्यत शत्यमुक्तमुक्तावा- 
त्मानावुपक्रम्य, एक पव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवसितः, पकधा 
बहुधा चेव इद्यते जलचन्दरवदित्यमुकतस्योपाधिवदाद् षहुधा जाग्र- 
दादिदेवमनुभ्यादिख्पेण दशेनमुक्ता, घटसंडृतमाकाशमित्यनेन मु- 
कस्य नभोपमस्य जीवस्य गमानादेरोपाधिकत्वं वक्ति । तेन शुक- 
सनक्षादिगमनस्थव तथात्वं, नेतरेषामिति मन्तव्यम् । अत पपैतदगर 

। श्वरवद् विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः।तद्भम्नं च न जानाति स 
जानाति च निल्यशा' दति दधीच ध्व विद्वद्वस्थैवोच्यत इति युज्य- 
ते! अन्यथा तस्थैवेकस्य प्रतिबिम्बमवच्छेदत्वं च विरुष्येत । षस्तु- 
तस्तु, एक पव हि भूतासमेस्यत्न जलचन्दरदष्टान्तेन यथाचन्द्रस्या्यु- 
्रारा! जलप्रवेरो ननात्वं तथा ब्रह्मणोऽप्यराद्वारा तत्तदेदप्रवेहे ना- 
नात्वमिति याग्यत्वाय ब्रह्मरूपतोच्यते अहङ्ुहोपासनायाः प्रकृत- 
त्वात् तत्र दोषामावायाप्तो न कोपि शङ्कालेशः । यत्तु परैवुदिसं- 
योगाञ्जीवभाव उच्यते। तन्न । ब्रह्मभूतानामीश्वरश्य च व्यापकत्वेन 
तदापि तव्ापकतेः। अपितु प्राणधारणाभिमानात् । जीव प्राणधार- 
ण इति धात्वर्थेन तथा निश्चयात् । अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयो 
योऽयं विज्ञानमयः प्रणेष्वित्थादो तस्य विक्ञानमयस्वं तु कानां शत्वा- 
उ्षानप्रचुरत्वं, न तु बुद्धिमयत्वं, तदनमिमानेऽपि क्ानप्ाचुरयस्य मुक्ते- 
घु सिद्धत्वात् । विज्ञानमयो मनोमया वाङ्मनःश्राणमयश्चक्षुमेयः 
श्नोत्रमय त्यत्र प्रायपाठबलेन विनज्ञानपदस्य बुदृद्धयाख्यकरणवाच- 
कत्वेऽपि न सवत्र तथात्वं, गमफामावे तथादत्तुमराक्यत्वात् । अ- 
श्रापि बुदधिमयत्वं, बुद्धिप्रचुरत्वं, तदपि बुध्यधीनव्यवहारत्वमेव । 
प्रायपाडठेन तथा निश्चयात् । न तु बुदिगुणशारत्वम् । तस्य दूषित- 
स्थात् । नापि बुदध्धानाखिलबयवहारत्वम् । याषत्संसारमेव बु- 
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पुस्तादिव्छस्य सतीऽभिव्यक्तियोगात् ॥ ३१॥ 

व्यपदेशदश्ायामपि आनन्दांशस्य नायन्तमसच्तवम् ।पुस्तवा- 
दिवव । यथा पुस्तं सेकादिषामर््यं॑वाल्ये विधमानमेव योवने 
भरकादाते तथा आनन्दांशस्यापि सत एव व्यक्तियोगः ॥ ११ ॥ 

नियोपरब्ध्यनुपरुभ्धिप्रसङ्खोऽन्यतरनियमो 
वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 

ननु कथमेव स्वीक्रियते । इदार्मा ससारत्रस्था्यां पषिखा- 
कथ्यमेव । मोक्षे लानन्दांशोऽपि प्रकट इति तन्निवारयति । तथा 
सति नियमुपरन्िः स्यादानन्दांशस्य । तथा सति न ससाराव- 
स्थोपपयेत । अथानुपलब्धिः सर्वदा वथा स्ति मोक्षदशा विर 

` चिसंस्मेण बुद्धेयौवदात्मभावित्वामावात् । यदपि उपाधिकर्पित- 

सखङूपव्यतिरेकेण न परमाथतो जीवो नाम कथ्िद स्तीति तदभ्यस- 

क्तम् । अंशत्वस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वादिति । तस्मात् पूर्वोक्तरीतिरव 

युक्तेति दिक् ॥ ३०॥ 
पुस्त्वादिवत् त्वस्य सतोऽभिष्यक्तियोगात्॥ ननु पूचमसतश्चे- 

कुनन्दांदास्य प्राफस्यं तद् जन्यत्वेन नश्वरत्वन व्याप्तेरानन्दांदास्य 

तिरोधानं भविष्यतीति न तस्थ यावद्(स्मभाविस्वे वकु शक्यमिति 
शाङ्खमयामिदं सुरे प्रवहत इत्याशयेन व्याकूवेन्ति । # व्यपदरेशेया- 

दि # । निगदभ्यास्यातमेतत् ॥ ३१॥ 
निव्योपरब्ध्यनुपरुग्धिप्रसङ्खोऽन्यतरनियमो वान्यथा ॥ सूत्र 

ध्रयोजनमाहुः । # ननु कथमित्यादि । # तन्निवारयतीति # । तमे- 

तमाशङ्कोस्पादकं प्रश्रमुत्तरयति । तथाचेवं सूत्रप्रयोजनमिल्यथः। 
व्याकरुवैन्ति। # तथा सतीत्यादि # । सुत्रयोज्ञना तु, अन्यया यचु- 

कसूत्रशत्या व्यवस्था नाङ्गीक्रियते तद् जीवे चरयाणां निद्यं प्राक- 

ट्च धा निल्यमप्राकस्यं वा, जीवः संखिचव्ूप पव, बरह्मानन्द्मेबेति 

भ 
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दवेत । अथान्यतरानियमः । जीषो निरानन्द एष, ब्रह्म तानन्द्- 
र्पम् । तथा सति, ब्रह्मेव सन् ब्रह्मप्येतीति श्रति्रिरोधः । त- 
स्भात् पूर्वोक्त एव प्रकारः स्वीकतेव्य इति सिद्धम् ॥ ३२॥ 

वाङ्खीक्रियेत ततः पक्षत्रयेऽपि क्रमेण त्रयो दोषा शति निद्रः पूवो- 
कप्रकार पव युक्त शति सिद्धमिलयथः। 

माध्वा अप्यद्धंजरतीयेनेवमाहुः। 
पतेन संसारदशायां प्रह्मत्वग्यपदेशो गोण्या, मुक्तिदशायां 

तु भुष्यव्रचः। उ्यापकत्व विरुडघमाश्रयत्वं च नन्दा ऽशाप्राकस्यप्रिति 
साधितम्। 

शङधराचायेमास्कराचायोभेक्षवसतु-पतत् सूत्रमन्तःकफर- 
णसस्रासाधनाथेमित्याहुः । यदि छन्तःकरणं नस्यात् तदा ह्यात्मनो 
व्यापकत्वादिन्द्रियविषरयरूपाणामुपलग्धिसाधनानां समवधाने त- 

` ष्यः सावदिकमिति निलयमुपलन्धिः परसञ्ज्येत । अथ सत्यपि साधन- 
समवधाने फलाभावस्ततो नित्यमेवानुपलग्धिः प्रसज्ज्येत । अथा- 
ऽऽत्मनो वेन्द्रियस्य वा विषयस्य घा उपलन्धिजनक्रशक्तिप्रतिवन्धो- 
ज्ीकायैः । तदाप न । आत्मनोऽविंक्रियत्वेन शक्तिप्रतिबन्धासम्भ- 
घौत् । नापीन्द्ियस्य । पूर्बत्तरक्षणयोरप्रतिवद्धशक्तिकस्याकस्मा- 
च्छक्तिप्रतिबन्धकद्पने प्रमाणाभावात् । अन्यथाभ्तुपप्या कद्पनेऽपि 
प्रतिषन्धकटपनयपिक्षया करणकरटपनाया ठछधीयस्न्वात् । अतो यत्स- 
मवधानासमवरधानाभ्यामुपरब््यनुपटग्धी तन्मनः । तथाच श्रुतिः । 
अन्यत्रमना अभूवं नादशोमन्यन्नमना अभूवं नाभ्रोषामिति मनसा ह्े- 
घ परयति मनसा श्टणोतीति । कामादयश्च तददृत्तय इति दइहीयाति, 
कामः सद्ुरपो विचिकित्सा शद्धाऽश्रद्धाधतिरधृतिर्ीधीर्भीरिलयत- 
त् सवै मन पवेति। आहूश्च नेयायिक्षाः । युगपज्जानानुत्पिर्मनसो 
लिङ्धमिति । बोद्धानां मनोऽवस्थितं नास्तीति तन्निराकरणाय सु्र- 
मिदमिति चाहुः । 

रामानुजाचायास्तु-ज्ञानमाश्रः सवैगतश्चेदयमाग्मा उपल- 
उ्ध्यनुपलब्ष्योरुभयोरपि हेतुः स्यात् । तदा स्वैत्रोभयं सदा प्रस- 
ञ्ञ्येत । अथान्यतरनियमत्तदाऽऽ्माऽ्नुपलन्विरेव सर्षैत्र सवेता 
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कतो शाख्राथवश्यात् ॥ ३३ ॥ 

सांस्यानां प्रकृतिगतमेव करैलमिति तन्निारणार्थमधिक्रर- 
णारम्भः। 

कती जीव एव । कुतः ! । श्राव । जीवमेवाधिकृय 

स्यावुपरग्धिरेव वा । तस्मान्न सर्वगत आत्मा, क्षिन्तु शद्ेरान्तरव- 
सितत्वादात्मनस्तन्नैव सर्वेषां खात्मन उपटन्धिम सर्वत्रति व्यव- 
स्य सिद्धिः । नचोपलनच्यः करणायत्तत्वादापरसमाघानम् । सर्वैपामा- 
त्मनां सभगतत्येन सवैशरीरभैः सवैः कर्णे: सवदा संयुक्तत्वादद- 
एानियमावुक्तदोषस्य समानत्वात् । अतो चिभुत्ववािनां दूषणायवं 
सूत्रमिव्याहुः। एवमेव शैवोऽपि । 

यत्तु भास्कराचर्यैरक्तं, सयेगतत्वेऽपि मोगस्य कमनिमिच्त- 
त्वाच्छरीरदे शे मोगोत्पत्तेने सवेगतल्वव्यादतिरिति । तदरप्यद्टानिश्र- 
मेने दूषितत्वान्न गुक्तिसदम । इदं सभ्रै मया जीवाणुवाद सम्यक् 
प्रपञ्चितमतो नात्रोच्यने । नचेवं सति मनःसिद्धमावः । उक्तश्र- 
त्या तत्तदृ्रत्तिप्रत्यक्षेण च सिद्धत्वादिति ॥ ३२॥ 

फत्ता रास िवच्वात् ॥ अधिकरणध्रयोजनमाहु। # सांख्या- 
नामिव्यादि # । तथाच पूव ज्ञानस्वरूपत्व क्ञानगुणकत्य च सिदा- 
न्तिते सांस्यवद् कत्व नेयायिकवत् कन्तैत्यं च सम्भाव्यते, अतः 
संशयः । तत्र क2वल्द्या, 'हन्ता चन्मन्यते हन्तु हतश्चन्मन्यते हत- 
म। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यत दतयत्र हन्तृन्वं जान- 
तोऽक्षत्वश्रा वणात् । गीतायामपि, प्रतः क्रियमाणानि गुणः कम- 
णि सवशः । अहङ्कारविमूढात्मा क्तोऽहमिति मन्यत । नान्यं गुण- 
भ्यः क्रत्तारं यदा द्रष्टाऽनुपदयति । फायिकारणकन्त्व हतुः प्ररनि- 
रच्यते" हति भगवता कथनात् पुरणेष्वप्यवरंविधवाक्यद शंनाज्जीवो 
मं क्तौ, प्रकृतिरेव क्रति निराकरणायाधिकरणारम्म शव्यधः। 
पवं पूवपक्चि सूत्रोक्ते सिद्धान्तं उ्याकुवेन्ति । > कर्तेत्यादि # । # 
शाख्ञाथवखारिति # । शद्स्य अथवस्वं शास्ाथवत्वं तस्मात् । 
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वेदे अभ्युदयनिःश्रयप्तफलार्थं सर्वाणि क्मांणि विहितानि ब्रहम 
णोऽतुपयोगात् । जडस्यारक्यत्ाव् । सन्दिग्धेऽपि तथेवाड़ीक- 
तैव्यम् ॥ २३ ॥ 

शाश्चस्य फलवच्वारिति यावत् । कारीयौ ब्रृटिकामो यजेत, ज्योति- 
टोमेन स्वगेकामो यजेत, तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खदु 
क्रतुमयः पुरुषो यथा कतुरस्मिछोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेय भ- 
धति, स क्रतु कु्रतित्यादिभि्वेदेभ्युदयनिःयसफला्थ सवीणि- 
यक्ञादिरूपाण्युपासनारूपाणि च कमोणि विहितानि ॥यदि जीवः क- 
स॑ नेष्येत तद् स्वगेकरामादिपदानि तादशफेष्स्वधिकारिद्यन्यानि 
कुप्यन्ति तत्तच्छाखवेयथ्यमेवापादयेयुः । न हि तादशकामवस्वे प्र- 
ह्मणः सम्भवेति । आत्मकामत्वन तत्फलानुपयोगात् । न वा जडस्य 
धोधाभवेन ताहशकामाभवेन चाशक्रयत्वात् । अतः पूर्वोक्तवक्यैः 
सम्दिग्धेऽपि कन्तैतवे बहूनामनु्रहस्य न्याय्यत्वात् तस्तत्फलकामिनां 

नामेव कत्तृत्वमङ्खीका्यम् । नच, हन्तां चेदित्यस्य कोपः। आ- 
र्मी निखत्वेन वध्यत्वाभावात् । ताद शज्ञानस्य मिथ्यात्वबोधनेनोप- 

मानत्वात् । प्रतेः क्रियमाणानील्यादिगीतावाक्येषु पीराणिकेषु 
7 गुणानामेव कन्तत्वं खस्मिन्न्यस्यतीत्युच्यते तदपि खोकषि- 
'कफेत्वाध्यासपरम् । न हि कश्चित् क्षणमपि जतु तिष्ठयकमैशत्। 
कयते हावराः कमे सवैः प्ररतिजेगुणेरिति वाक्ये लोकप्रवाहपति 
तस्य कमेणः प्राङृवगुणप्रयुक्तत्वषोधनात् । न॒ तावता सवेविधक- 
शृत्वलोपः। अधिष्ठानं तथा कत्त करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च 
पृथक् चेष्टा देव वेवा्र पञ्चमम् । शरीरवाङ्मनोभियैत् कमं प्रार- 
भते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तत्र हेतवः .। तच्रैवं सति 
कसोरमात्मानं केवलं तु यः । पदयत्यरूतवुदधित्वान्न स पदयति-वुमे 
ति'रिति गीतायमेव जीवस्य-कशुत्वं क्तेति पदेनोक्त्वा तस्याधि- 
छानादिपञ्चदेतुसपिक्षत्वं निरूप्य केवलस्य खस्य फसेत्वाभिमाने 
बुमतिरवबोधनेन घृतद्रवस्ववत् तस्य लोकिकस्यापि नेमित्तिक्षास- 
धमत्वबोधनादिति ॥ ३३॥ 
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विहारोपदेशात् ॥ ३४ ॥ 

तस्येव गान्धर्रीदिलोकेषु, यद् यत् कामयते तत् तद् भवती. 
ति विहार उपदिष्टः । ततश्च क्ैत्वमोकतृतयोः साधुकारी साधु- 
भवतीति सामानाधिकरण्यश्रवणाञ्जीवं एव कता ॥ ३४ ॥ 

उपादानात् ॥ ३१५ ॥ 

तदेषां पराणानां विज्ञानेन विज्ञानमादायेनि नीपेन स्वेषां 
विङ्गानमुपादीयते । तस्मादिन्दरियादीनां करणलस्मेव । खातन्त्या- 
दस्यैव कर्तृलम् । 

विहारोपदे शात् ॥ जीवस्य खतः कन्तेभावेऽपि प्ररतिस॑षए- 
त्वेन विवेकाग्रहात् तार शकन्चग्रहणिऽपि शास्रसाथश्यमिति शङ्कूगयां 
सुश्रोक्तं हेत्वन्तरं व्याकुवैन्ति । # तस्येवेत्यादि # । छान्दोग्ये वहर- 
विश्यायां, स यदि पितृखोककामो भवतीत्यादिना, य कामं कामयते 
सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्ना महीयत इत्यन्तन त- 
तत्समुत्थानादि कथनाद़् विहारः स्वच्छाक्रियात्मकभागरूप उपदि- 
छः । स चोक्तरीत्या दहरविदः कन्तृत्वमाक्षिपाति। नच तादृशस्य चि- 
वेकाम्रहः सम्भवलत्यतस्तथेत्यधः । अत्र पित्रादीति बषक्तव्ये गान्धवौ- 
दीति पदं विहारस्वाच्छन्द्ादिद्योतना्थम । यन्तु कथित्, स शयते , 

पुरुपो यत्र काममिति भरुव्युपन्यामेन स्वाभ्री करिया विष्ारत्वेनाह- 
ता । तन्न रुच्यम् । टभ्यमाने देदशे क्षानिनो विहारे तादशाक्षानि- 
विष्टारग्रहणस्यायुक्तव्वादिति ॥ ३४॥ 

उपादानात् ॥ सङ्कर्पस्य मनोधमेत्वाद् दहगषिदोऽपि मनः 
संसृष्त्वमेवेति न केवले जीवे कनेत्वसिद्धिरिति दाङकानिगमाय- 
क्तं हेत्वन्तरं विषयवाक्योपन्यासेन व्यकुर्वेन्ति । # तदषामिन्या- 
दि #। श्युतिस्तु बृहदारण्यके दप्तयालाकित्राह्मणस्या । यन्नप पनन 
सु्ोऽभूद्य पष विज्ञानमयः पुखुपस्तदेपां प्राणानां विक्ञानन विक्ञानमा- 
दाय य प्षोऽन्तहेदय आकाशचस्तस्मिञ्छत इति । अत्र अभृदिद्यन्तं 

९.३ 
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यस्तु मन्यत बुद्धिसम्बन्धाञ्जीवस्य कतंखमिति। स परष्भ्यः। 
फ बुद्धिकतैखं जीवे समायाति ! अथवा जीवगतमेष कतव बु- 
द्विसम्बन्धादूदच्छति ! अथवा शशविपाणायितमेव करलं सम्ब- 
स्मे समायाति । नाधः । जइलातव । अनङ्गीकारात् पूर्वं निराक- 
तत्वाच्च । द्वितीये विष्टापत्तिः । उपादानविरोषश्च । 

सिक्षं वाक्यम् । भत्रिमे तु विक्ञानेन स्वीयेन गुणेन एषां प्राणानाम- 
न्तबहिरिन्द्रियाणां विन्नानं क्ञानजनिकां शक्तिमादयिद्यर्थो वोध्यः। ~ 
शेषं स्फुटम् । त्रैव भरत्यन्तरं च, तदृगृहीत एव प्राणो भवति गर- 
हीता वाग् गृहीतं चश्रुगरृहीते थोत्रं गृहीतं मनः स यत्रैतत् स्व्नया 
चरति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं 
परिवत्ततवमेतैप पतन्प्राणार् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परि- 
घसत श्ति। तथाच स्वरवस्यायामज्ञानबरहुठायामपि प्राणानामन्तषै- 
हिरिन्द्रियाणां पृथग्त्रहण ङथनात् तदानीं प्राणाख्येभ्य रईन्दरिये- 
षयो विविक्तस्यैव ्रदीनृत्वमुचयते । अतो ददरविदः सङस्पोऽ्या- 
धमे पव क्षयः। फामः सङ्कत्प ति श्रुतिस्तु लीफिकतत्परा । 
तः स्वातन््याज्ञीवस्येव फलृत्वमिलयभैः । अत्र मतान्तरमनु पद- 
न्ति दूषयितुं विकद्पयन्ति च । # यस्त्वित्यादि # । स प्रण्टव्य £ 
त्यादि च # । दूषयन्ति # नाद्य श््यादि # । बुद्धिं जडा । जडगतं 
छत्व चेतने समयातीति न कापि दृष्टम् । विपरीतं तथाऽऽ्रो ्ट- 
म् । अतो नाद्यः । फिञ्च। सूत्रकृता कुत्र वा जडे कन्तेत्वमङ्गीरृतं 
येनाज्र तदाद्वियते । यदि तथा स्यात् पूव न प्रकृतेः कत्तैत्वं च र- 
खनायुपपत्यादिसत्रेषु निराकुयात् । अतोऽनङ्ख कारात्, पूवे निरा- 
छतत्वाश्च नाद्य इत्यथः । भ्वितीयं दुपयन्ति । # द्वितीय इत्यादि # । 
क्ेत्वस्य यद्यपि घुतद्र त्ववज्ञीवधमेत्वलिद्धा शृ्टापत्ति्तथापि प्रा- 
णानामुपादेयतया श्रुतौ सिद्धत्वाद् बुद्धेरपि प्राणेष्वेव प्रवेरास्तत्स- ` 
स्बन्यनोद्धमाङ्गीकारे प्राणोपादानविरोधश्च । अतः सोऽपि नेद्यथः। 
नच जीवानां करणगोचरसाक्षात्कारामावात् तद्भहणं कथमुपपद्यत 
इति वास्यम् । ज्ञ'प्रति स्वयञ्ग्यातिषट्यभावेन तत्साक्षात्काराभाषे- 
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तृतीये शाद्खविरोधः । ब्रह्मणि सिद्धताञ्च । अपक्कायस्य 
निराकृतलाव् । सवेविषुप्रस्तु माध्यमिकवदुपेश्य; ॥ ३९ ॥ 

पि, अश्रात्मा स्वयश्ज्योतिभवतीति धुस्या तदानीं स्वयञभ्योतिषटेन 
करणनाडीप्रभूतिसाक्षान्कारसम्भवे सन तद्रहणोपपत्तः। नचैवं 
सति जाग्रति कदाचित् तत्स्मरणायत्तिः । निद्रया स्वयञञ्योषटष्येव 
ग्रहणादिविषयकसंस्कारस्यापि तिरस्कारात् । नच तिरस्कारे माना- 
ऽभावः। कायौमावेनेव तथानुमानात् । अथवा, उपेक्चाज्ञानारिष ता- 
रशाक्ञानादपि संस्कारानुत्पसिसपेश्चाश्ञानवत्तदपि त्िक्षणावस्थाय्ये- 
वेति घा भुताथोपच्या कट्पनीयमनो न दोधः। 

नच द्वितीयस्कन्धे, आन्मा यथा स्वप्रजनेक्षितेक इत्यत्र स्व- 
पादौ भगवत एव द्रषत्वप्रतिपाद्नान्न तश्र जीवस्य द्रूत्वमिनि श- 
ङ्म । तत्र, स सवभ्रीवृत्ययुभूलसव दत्यत्नोक्तायाः भगवतो द्रषटत्व- 
प्रतिज्ञायाः पतेय भगवनो द्रषटन्वव्युत्पादनऽपि जीवद्र रन्वस्यानिपेधा- 
त् । अन्यथा स्वत्रानुस्मरणाभावप्रसङ्कात । इदञ्च मया तत्रैव भ्यु- 
त्प दितमिति ततोऽवसयम । 

भिश्वुस्त॒-यद्यपि जीवानां करणगोचरसााक्षात्कारो नास्ती- 
ति तद्भोचराकृतिन सम्भवति, तथापि निद्रानिमिन्तकारणचश्रुनिंमी- 
टनादिद्धारेव निद्रायां कच्तैन्वं वोध्यमियाह । तश्नास्माक्ं रोचत । 
उक्तरीत्या करनैः साक्षात्सम्मवति तथा कटपनस्यायुक्तन्वादिनि । 
तृतीयं दूषयन्ति । # तृतीय इत्यादि # । शास्रे हि कजृन्वं प्रतिज्ञा- 
ते सूष्रङृत। । यदि तच्छरविषाणायिनमव भवत् तदा तस्य समा- 
गमनासम्भवात् कथं तत्प्रतिजानीयदतस्तददिरोधः । क्रि । यद्वि 

तत् तथा स्याद्, ब्रह्मण्यपि न स्यात् । तथा सवीक्षव्यादिम्त्रषु न तसख- 

तिपावयेत् । अतो ब्रह्मणि सिद्धत्वादपि न कन्तेन्वस्व तथात्वम् । 
नच ब्रह्मणि सिद्धत्वेऽपि जीवे श्ुक्तिरजतवद् सदे वात्पययत इति यु- 

क्म् । असत्का्यवादस्य निराङृतत्वात् । यत्तु ब्रह्मणो निगुणत्वा- 

त् कायैस्याविदयक्त्वेन कनैत्वमपि तथैतरेति । तदयुक्तम् । सवेवि- 

पावकस्वात् । सवविश्ुवस्तु माध्यमिकवच्टन्यवाद् एव पयेबस्य- 

भक 
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व्यपदेराच क्रियायां नचेननिरदैशविपर्ययः ॥३६॥ 

व्यपदेशो, विज्ञानं यङ्ग ततुते कर्माणि तनुतेऽपि चेति । 
अत्र सांख्ये बुद्धयादीनामेव करतैख न जीवस्येति क्रियायां यागा- 
दिकर्मसु, न तु भोगे । जीवस्य करतलं न चेत् । न । तथा सति 
निरशस्य विपथयो भवेत् । विङ्नानेन विङ्गानमादायेति श्रुत्यनुसे- 
धात् । प्रकृतेऽपि तरतीयान्तता आपद्ेत । 

अथ सखव्यापारे करतलं, तथापि पूर्वनिर्ेशस्य सिज्ञानमयस्य 
विपर्ययः स्यात । विकारिवं स्य।त् । तच्वासङ्तम् । ¶्यन्खात् । 
धिङ्गानमादायेयन्र विपर्यय एव एकस्य प्रदेशमदेनाथभेदोऽपि । 

तीति सवेप्रमाणविरुद्धत्वात् तद्वदेवोपेशष्यः। तस्मात् तृतीयाभ्पि 
नेत्यथः ॥ ३५॥ 

व्यपदेशाश्च क्रियायां नचेशनिर्देशविपयैयः॥ एवं शरुताथौपत्या 
जीवस्य कसैत्वं साधयित्वा साक्षाच्छरुलया साधयतीव्याश्येन व्या- 
करुवैन्ति । # भ्यपरेश इत्यादि # । व्यपदेशः प्रथमाविभक्तया कनत- 
त्वेन निर्देशः, सोऽस्या श्रुतो जीवे वत्तेते । अतः कल्पनां चिना सा- 
क्षाच्चख्ल्येव स कततैत्यथः। सूत्रशेषं व्याकुवेन्ति # अत्र सांख्य इ- 
त्यादि # । अत्र अस्यामपि श्वुतो विज्ञानपदेन वुद्धिरेवोच्यते। सांख्ये 
बुद्ध्यादीनां भ्राकृतानामेव कनतेत्यै व्यवस्थापितं, न जीवस्य इति हेतोः 
क्रियायां यागादिषु षैदिकेषु टोकिकेषु च कमसु जीवस्य न क- 
सत्वम् । क्रियापदाद् भोगे कत्वं न पूर्ेपक्षिणा प्रतिषिध्यते । त- 
थाच क्रियायामेव जीवस्य कनतृत्वं नेति चेन्न । इदं वक्ष्यमाणहेतुना 
सेत्प्यमानक्रथनम् । तथा सति विक्षानपदेन बुद्धेरेव व्यपदेशेऽङ्ीकते 
सति तथेदथेः । ननु कारफमात्रस्य स्वस्वव्यापारे स्वातन्डयात् 
श्याली पचति काष्ठानि पचन्तीत्यादिवद् अवापि कत्तत्वं शक्यवच- 
नमतो निर्दे शविपयेयो न भविष्यतीव्याशङ्कममनूच तक्नापि दूषणे 
योजयन्ति । # अथेत्यादि # । यद्यव निरदैशः समथ्यते तथापि अयं 
शोको विक्षानमयमुपकरम्य पठित शवयतदैकार्थ्यात् तन्नापि धिक्षान- 
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भगवति स्वे शब्दाः समावत एव प्रवन्त । ओपचारिकल- 
ज्ञापकाभापात् । 

यज्ञो जायमान इति श्रद्रादीनां शिरस्ादिः । 

पदस्य घुद्धिवाचकत्वे विज्ञानमयपदस्य ुद्धिविकारवाचकत्वं स्यात् । 
तस्चासङतम् । उयस्त्वात् । दचचरछन्दसीति विभेवहञ्व्यावृस्य- 
थत्वात् । अतस्तत्रेवात्रापि तदनुरोधाज्ीववाचकःतवमेवाङ्ीकायम् । 
यद्यपि विक्ञानमादायेदयत्र विपयेय एव वत्तेत इति तस्य न दोषस्व- 
मितिं वक्तुं शक्यते, तथापि एकस्य विक्नानस्य जीवधमेतया प्राणध- 
मतया च प्रदेशमेदेनाथमेदाऽपि तच्रासिप्रत इति तत्र न विपर्ययस्य 
दोषत्वम् । अत्न तूभयत्राप्यक एव विक्ञानपदाथेः परागरप्यत इत्यत्र 
तु विपयेयो दोप पवेदयथेः । ननु विज्ञानपस्य जीववाचकव्वे विज्ञा- 
ममानन्दं ब्रह्मेत्यत्र विज्ञानपदस्य ब्रह्मण्यीपचारिकत्वं स्यादतो नेदं 
साधीय हत्यत अहुः । # भगवतीव्यादि # । स्व शब्दाः प्रणववि- 
कृतित्वासप्रणववाच्ये ब्रह्मणि स्वभावत पव वत्तन्ते । सर्वे वेदा य- 
त्पदमामनन्तीति श्रुतश्च । अतस्तत्रोपचारिकत्यक्ञापकाभावाश्न तथे- 
त्यदोष इत्यथैः । नन्विदं विक्ञानमयपदस्य विकाराथत्वानुपपस्थवुरो- 
घनोक्तम्। सा तु नास्ति । छन्दसि सर्वषां विधीनां वेकल्पिकत्वाभ्यु- 
पगमात् । नचात्र विक्षारप्रत्ययत्वे मानाभावः । तत्र भद्धादीनां 
मनोवागादिधमांणां रिरभदित्वकररपनाया पव मानत्वादित्यत आ~ 
हः। # यज्ञ इत्यादि # । सत्यमस्ति कटपना, परन्तु न तस्या विकार- 
प्रत्यये मानत्वम् । छछोक्े तस्य यज्ञकत्तेताया वक्तव्यत्वात् । श्रुत्यन्तरे 
च यजमानभागपाश्नप्रशासायाम्, एतावान् वे यज्ञो याव्रान् यज्ञ- 
मानमागा यज्ञो यजमानो यद्यजमानभागं प्राश्चाति यश्च पव यजं 
प्रतिष्ठापयतीति यज्ञस्वामित्वेन यजमानस्य यज्ञतायाः कल्पनाया उ- 
पदिटत्वाद्यजमानधमौणां श्रद्धादीनां दिरसन्वादियज्ञदिरः्रभृतिरू- 
पस्वं कल्पनयोख्यते । पञ्चाद्निविधायां भरद्धाहामकथनात् तस्या य- 
श्ाङ्तया तद्धम॑त्वम। ऋतस्य प्रमीयमाणानुष्ठीयमानौ धर्मी। योग- 
शात्मचिन्तनसाघनत्वाद्योगशिखादुपनिधत्सु विहितत्व!श्च धमे एष। 
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तस्माद् विङ्गानमयो जीव एव । जस्य स्वावन्याभावान्न 
कतम् ॥ ३६ ॥ 

उपटन्धिव्रदनियमः ॥ ३७ ॥ 

ननु जीवस्य कर्ते हिताकरणादिदोषप्रसक्तिरितियेत् । न । 
उपटब्धिवद नियमः । यथा चधुषष्टमनिष्टं चोपलभते, एवमिन््र- 
येः कम कुर्व्षिष्टमनिष्टं वा प्राप्रोति ॥ ३७ ॥ 

महरकोऽप्याधारतया योगयज्ञाङ्म् । इवं च तृतायाध्यायेन सङ्घ- 

तम् । अत शयं करपना यज्ञन्वाथोति नास्या विक्रारप्रत्ययसाधकत्व- 
मिल्यथः। सिद्धमाहः। # तस्मादित्यादि # । ननु भवत्ववं तथापि 
यज्ञादिकनैत्वं शरीरविरिएस्येषेति बुद्धावेव कन्तैनाया; पय॑वसा- 
ममित्यत आहुः । # जडस्यलयादि # । तथाच कन्तंलक्षणस्य वुदडधाव- 
धरटमानत्वा्न बुद्धेः कत्वे, किन्तु जीवस्येवेत्यथः ॥ ३६ ॥ 

उपलन्धिवदनियमः ॥ सूज्रमवतारयन्ति। # नन्विव्याि #। 
जीवस्य कन्तैत्थे स्वातन्धये प्राप्तम् । स्वतन्तरत्वे च हितमेव स्वस्य 
क्ुयीक्न त्वहितादि । द्यत तु तदपि । अतो हिताकरणादिदोषग्रस- 
किजींवकसर्वबाधिकेति बुद्धेरेव कततृत्वमित्यथः। समाधि व्याकु- 
धन्ति । # नेत्यादि # । सांख्यमते भोश्तृत्वस्याङ्खीकाराद् भोगस्य 
च सुखवुःखसाक्षात्कारात्मकत्वात् तत्र स्वातन्छ्यं त्वस्य वषक्तव्य- 

म् । तथा सति उपङभ्धिरूपे कायं तत्करणभूतानि चश्युरादीनि 
श्यापारयनर यथा चक्षुषा शृ्टमनिष्ठं चोपलभते, ` एवं क्ियारूपेऽपि 

काये तर्करणानामिन्द्रियाणां व्यापारणादिन्द्ियेः कमे कवैन्िषट- 
भनि वाऽऽ्ोतीति समः समाधिरित्यथः। 

रामानुजाचायोस्तु -- यथा, नित्योपरुभ्धिसूत्रे भत्मनो 
विभुत्व उपलभ्ध्यनियमो दोष उक्तस्तथात्र आत्मनोऽकनेत्वे प्रर- 
तेश्च क्त्वे दोष उच्यते । यदि प्रकृतिरेव कओं स्यान्नात्मा, तदा 
तस्याः सैपुरुषसाधारणत्वात् स्बाणि कमाणि सर्वेषां मोगाय 
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राक्तिषिपयंयात ॥ ३८ ॥ 

नन्वीखसत् स्वार्थमन्यथा न कुयीदितिचेत् ॥ शक्तिविप्य- 

यात् ॥ तथा सामर्थ्याभावात् । इत एव देवादहिवमपि क- 

रोति ॥ ३८ ॥ 
समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 

जीवस्य क्रियाहानशक्ती योगेन सिद्धथतः । समाध्यभावा- 

च्छक्तयमाव इयर्थः । चकारात् तादृशमन्त्राभावोऽपि । 

स्युर्भैव घा, न तु कस्यचित्। मच य अस्मा यन्सक्जिहितस्तस्य वद्धो- 

ग इति सन्निधानाद् व्यवस्था । आत्मनां विसुत्वाभ्युपगमन सर्वषां 

सक्निध।नस्याविश्िष्स्वात् । अत पव नान्तःकरणादिनापि व्यव- 
ष्थसिद्धिरिन्या्टुः । तदपि युक्तम् ॥ ३७ ॥ 

हाक्तिधिप्ययात् ॥ सूव्रमवतार्यन्ति । # नन्वित्यादि # । अ- 

यमः । चश्रुपा अनिष्टोपरन्धिया जायते सा न स्वप्रयत्नसम्पाद्या। 

प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वन द्ैवाज्ञायमानत्वात् । अतः कमेजनितेष्टानि- 

एोपरभ्धिदष्ठान्तो न युक्तः । अनो यदि जीवः स्वतः क्ता स्यात् त- 

छा स्वाथमनिष्टं न कूुयोत् । यथा हईश्वरः स्वाथंमनिष्टं न कराति त- 

हत् । ददयते च तत् । अतो न जीवः कर्तेति । अत्र समाधि व्याकु- 

वन्ति # तथेत्यादि # विपयै्रोऽमावः। तथाच शाक्तयमावादनिष्टकर-” 

णम् । ईश्वर तु शक्तिरस्तीति न दइठान्तः । अतोऽनिष्टकरणं न सा- 

हजिककल्तत्थघाघकमित्यथंः ॥ ३८ ॥ 
समाध्यभावाच्च ॥ शक्तयभाव पव कुत इत्याकाङ्खायामेत- 

स्तृतं भवद्ृत "ह्या शयेन विद्रण्वन्ति । # जीवस्येत्यादि # । स्पष- 

म । ताहदामन्त्रामाव इति सामथ्यसाधकमन्त्रामावः। यथा मूमि- 
भूम्ना चोैरिणेव्याहारिषमेतरैतामाशास्ते सपो वे जीयन्तोऽ्मन्यन्त स 

पतं कसलमीरः कादैवयो मम््मपदयत्ततो वै ते जीणोस्तनूरपाघ्रते- 

ति। अत्र सांख्यास्तवनसारिणो मायावाविप्रभूतयश्च जीवस्य बु- 

द्धिसवन्धाकोपाधिक्षं कनूर्वमङ्गाकुवेन्तः स्वाभाविके जीवस्य कच- 
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नच सहजकर्तते अनिर्मोक्षः । पराधीनकर्त॑त एवैतदिति । 
सांख्यस्य तन्मतानुसारिणो वान्यस्य भ्रम एव । कतृखे न 

मुक्तिरिति । नपु्क एवमुच्येतेति वाह्यषत् । 
निरिन्द्ियस्थेव समाधिरियपि । करणलेन बुद्धिन्न केनापि 

स्वे यथा वहेरौष्ण्यान्न निदृत्तिस्तथा जीवस्य कत्तः्वान्न निवृत्ति 
स्थात् । तदनिदृतो च मोक्षोऽपि न स्यात् कचतैत्वस्य वुःखरूपत्षा 
दिष्याहुः । तद् दषर्यन्ति # नचत्यादि # । # पराधीनकच्तेत्व एवेत- 
दिति # । आध्यासिक प्व ककृस्ये अनिरमोक्षस्तस्यंव वुःखरूप- 
त्धात् । # ब्रह्मवदिति # । वेधम्ये द्टन्तः । तथाच पराधीनक- 
्त्ववादिनस्तवैवायं दोषो, नास्माकमिलयथैः। ननु शुदबुदधमुक्ता- 
त्मनः प्रतिपादनात् तादश आत्मनि मोक्षसिद्धिरभिमता । ताह- 
गात्मप्रतिपादनं च न स्वाभाविके कन्तैस्वे अवकट्पते । अत उपाधि 
धमोध्यासेनेवात्मनः कलरवं म स्वामाविक्रमिति वदतः प्रत्याहुः । # 
सांस्यस्येद्यादि #। # कन्तत्वे नेति #। अत्र नेति भिन्न पदम् । भ्रमत्वे 
हेतुः । # नपसक श्यादि #। # नपुंसक हति # खातन्त्यारिसर्व- 
पुरुषधर्मशन्यः। # इति बाष्टवदिति # अयमभ्युपगमो बाह्यानामिव 
प्रमाणरदितः। तथाच प्रमाणराहित्याष्टस्य भ्रमत्वमिलयथेः । अत्र 
हेतुस्तु मुक्तानामपि श्युकसनलत्छुमारादीनामुपदेशकन्तत्वद्शनम् । 
भूमविद्यायां, तस्य ह धा. एतस्यवे पद्यत पव मन्वानस्येवं विजामत 
आत्मतः प्राणा इत्यारभ्य, आत्मतः कमाण्यात्मत एवेदं सवेमिदयन्तेन 
प्यस्य सङ्करपादीनामाःमहेतुकत्वश्चावणं च बोध्यम् । यदुक्तं, स- 
माध्यमावश्च शाखराथेषस्वेनेव परिष्टनो यथाप्राप्तमेव कन्तत्वमादाय 
समाधिविधानादिति तद् दूषयन्ति । # निरिन्द्रियस्येव समाधिरिलय- 
पीति # अध्यासश्चन्यतया शन्द्रियाद्यभिमानरहितस्यैव समाधिभुस्य 
शव्यपि बओध्यमित्यथेः। अत्रापि भूमविध्याख्यं वाक्यमेव हेतुः । ननु 
कैवद्यात् पूव जीवन्मुक्तश्यापि लिङ्गसद्भावाद् बुधि सम्बन्धोऽस्ये- 
वेति कथं निरिन्द्रियत्वमत आहुः । # करणत्यनेलयादरि # । तथाच 
बुद्धिसस्बन्धस्तु फेवषस्य ब्रह्मामेरेऽप्यनिवायैः। बुद्धेः पारमार्थिके 
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दृष्यते । तस्माज्जीवस्य स्वाभाविकं कर्वैलम । ध्यायतीव रेडा- 
यर्ततरियपि परधर्मानुक्ररणम् । अयमप्येको धमः । 

स्वप्ययमम्पत्योतष्यन्यपदेशं पुरस्कृ सविं बदन्तु- 
पेश्यः ॥ ३९ ॥ 

व्यावहारिफे च स्यते विभुन आकाशस्येव सवैसम्बन्धत्वात् । 
अध्यासस्तु नास्ति, येन सम्बध्येत । तस्माजीवस्य स्वाभाविकमेव 
कन्तेत्वमिलय्थैः । एवं मुक्तस्य स्वाभाविकं कलतत्वं प्रतिपाद्य संसा- 
र्णाऽप्याहुः । # ध्यायतीवल्यादि # । तवुक्तमकाद्शस्कन्धे ठा- 

विके, "चूतो गायतः पश्यन् यथेवानुकरोति तान् । प्वं वुिशु- 
णान् पद्यन्ननीदोऽथाप्थकायतश्रति । गुण भगवता वेति वोध्यम् । 

अत प्सैकादशे दवितीयाध्ययेऽपि योगीभ्वरवाक्ये कयन वाचा 
 प्रनसेन्द्रिरैव बुद्धयात्मना वाभ्नुखतखभावात् । करोति यद् यत् 
सकले परस्मे नारायणायेति समपयेत् तदि'सयत्र कायाद्युपाधितोऽन्य 
अत्माऽपि फत्तसनोक्तः । तस्मान्न शद्ग श इति दिष् । यत्तु, म- 
न्याऽतोऽसति, द्र्द्यादिश्वतेः परस्मादन्या जीवा नाम कता भोक्ता 
न विद्यत । आविद्यक्षत्वातं कन्तृत्वभोक्तुत्वयारिति तत्राहुः । # 

स््राप्ययेलयादि # । उक्तं पुरस्कृ स्वाग्रहण तथ। कुवेन्नुपक्ष्यः। 
अयमथः । उक्तश्रुतेओंवान्तयोमिणोः शरीरशरीरिभावकथनोत्तर- 
मेव पटेन तद्धदानिषधकतया तादशद्रष्रन्तरनिपधपरत्वम् । यत्र 

्ेतमिवेल्यश्या अपि समानप्रकरणे प्यरवादिकं प्रतिपाद्य वि-. 
भकत्वनिपेधेनाविभागानुसन्धानदशायां तीयस्य विमक्तत्वन नि- 

पिध्य सर्वस्यात्ममावयोधनपूवेकमन्यद शननिपेधात सजातीयदश्र- 

परत्वं वा, न तु द्र्टत्वादिनिपेघनपरत्वम । पदयत्वावीनां चिना- 

हेनाविनारित्ववोधनकषडाप्रसङ्त् । अतः स्वाग्रहण तत॒ सवं 
विष्ठावयन्नुपेश््य इत्यथः । पवञ्च यत्तेरुच्यत -विधिशाख्रं तुय- 

थापाप्तं कत्तत्वमादाय कन्तेत्यविज्ञेषमुपदिशान, न कन्तृः्वमान्मन 

प्रतिपादयति । कन्त विक्ानात्मपुरूप इत्यापि शाखमनुवादरूप- 

स्वाद् यथाप्राप्तमाविचकं फत्तृत्वमनुवरिष्यनि । पनन विदारापाद् ने 
परिदते। तयोरप्यनुवादरूपत्वात् । यत् पुनः सन्ध्य ने परियत्तन- 

५.७ 
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विहारः प्राणनामुपादानं चोक्तम् । तत्राप्यन्येषां प्राणानां विरमरणं, 
न तु धियोऽपि । सधीः खं भूत्वेमं खोकमतिक्रामतीति धीसम्ब- 
न्धश्रावणात् । उपादाने यद्यपि करणे फमेकरणविमक्तिनिर्दरास्त- 
थापि तत्सेषृक्तसेवात्मनः कन्तृत्व द्रव्यम् । केवंरे कन्तंत्वासम्भ- 
घ्य दर्दितच्वात् । यथा लोके योधा युध्यन्ते, योधै राजा युध्यत 
इति तथात्रापि । किञ्चास्मिन्नुपादाने करणथ्यापारोपरममाश्रं चि- 
धश्चितं, न स्वातन्ध्यम् । कश्य चिदवुदिपूवंकस्यापि स्वापे करण- 
व्यापारोपरमद शनात् । तस्मादात्मनः कल्ेत्वमुपाधिनिबन्धनमेवे- 
ति । तदपि फल्गु । सनत्कुमारादीनां चङ्क्रमणादिदरोनेन भूम- 
विचाखवाक्रयेन च निरध्यासानामात्मतं एव सवैकार्यकन्तृत्वे सिदे 
तदनुसरिणन्यद्रष्लान्यद शेननिषेघकश्वुलयथे उक्तरीत्योक्तयुक्तिमिश्च 
ज्जे स्वाभाविकफन्तेत्वनिषेधकप्रमाणाभावाद् विधिशास्रमनुवाद्- 
करासन विहारापादानशाखं च प्रतिपादयिष्यत्यनुवदिष्यति च । 

पवञ्च सन्ध्य स्थाने, धियो विरमणाभवेऽपि न कथिरोषः । धीसा- 
हिलेऽपि तदा तस्या उपाधितागमकस्याभावात् । करणत्वेन स- 
स्पन्धस्येएटत्वात् करणगतविभक्तिकोपाभावात् तदानुकूल्याच्च । 
योधदण्रस्तन धियः कन्तृत्वसाघनमात्मनस्तक्निराकरणं चाप्यसङ्- 
तमेव । योधानां चतनत्वन करणानां चाचेतनत्वेन राज्ञश्च प्रयाजक- 
त्वेनात्मनश्च प्रयोजककल्तेताया अप्यनुपगमेन रष्टान्तदा्टान्तिक- 
वैषम्यात् । अताऽस्मिन्नुपादाने जीवस्य स्वातन्त्र्यं प्रह्मणाप्यमे्य- 
मिति दिष्ट । यदपि विज्ञानपदश्य बुद्धो प्रसिद्धत्वान्मनोनन्तरपा- 
ठाश्च, विज्ञानं यज्ञं तनुत ह्यत्रापि बुद्धेरेव कन्तेत्वमुच्यते । विज्ञानं 
देवाः सर्वे ब्रहमज्येषठमुपासतं इति वाक्यरोषोऽपि बुद्धेरेव प्रथमजत्वं 
विष्रयीकरोति। ज्येष्ठस्य प्रथमजत्वरूपस्यं बुद्धौ प्रसिद्धत्वात् । स 
पएष वाचथित्तश्योत्तरोत्तरिकरमो यद् यज्ञ इति श्चुत्यन्तरे यज्ञस्य घा- 
गबुद्धसाध्यत्वावधारणादिल्युक्तमः । तदपि मन्दम् ।-परकरणपिक्षया 
प्रसिद्ध दुबेलत्वात् । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति ब्रह्मण्यपि प्रसिद्धस्तुख्य- 
त्वात् । योगरूढ्यपेक्षया केवलयोगस्याऽपि निबंलन्वात् । धद्धा- 
दीनां शिरस्त्वादिकल्पनतात्पयेस्य प्रागेवोक्तत्वात् । ज्येष्ठशब्दोऽपि 
्ह्मपदसम॑मिव्याहाराद् ब्रह्मण इव ज्येष्ठचं वक्ति । ब्रह्मज्येष्ठा वीया- 
णील्यादिवत् । वाग्बुद्धरत्तरोत्तरिक्रमस्तु बुद्धेः करणत्वेऽपि तुस्यः। 
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थथा च तक्षोभयथा ॥ ४०॥ 

ननु क्कारिणां कर्वैलमोक्तेलभेदो दयते तत् कर्वैवमो- 
क्तृखयोर्भेदो भविष्यतीतिचेत । न । यथा तक्षा रथं निमाय तु- 
त्रारूढो विहरति, पीठं वा । खतो वा न व्याप्रियते ब्राश्यादिष्रा- 

रेण बा । चकारादन्येऽपि स्तरर्थकतीरः । अन्यार्थमपि करोती- 
तिचेत् तथा प्रकृतेऽपि । सहिताय परयतमानतात् । नन कर्वैल- 
मातरं दुः रूपम् । पयःपानादे . सुखरूपलात् । तथाच स्वा्परा- 
धकर कारयितूसं च सिद्धम् ॥ ४० ॥ 

परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ ४१ ॥ 

कर्मं ब्रह्मगतमेव । वत्सम्बन्धादेव जीते करीवं, तदंशता- 
धयहारसवकय चयः) ककय 

तस्मान्न फिथिदेतत् ॥ ३९ ॥ 
यथा च तक्चोभयथा ॥ सूत्रमवतारयनिति । # नन्वित्यादि #।! 

मेद हति # मिश्ननिष्ठत्वम् । सूत्रोक्तं ममाथ व्याकुवेन्नि । * न- 
त्यादि # । तथाच उक्ताऽमेदः प्रायिको, न तु नियत हति न कम- 
करश्रान्नेन तयोर्भिन्ननिषएटत्वसिद्धिरित्यथेः। उमयथति पदं व्या- 
कन्तैमाहुः । # अन्याथेमिलयादि # । पूेपक्षिणोक्तमङकरुर्बान्ति । # 
तथेत्यादि # । # प्रकृत इति # शाखत्रप्रणयने । तथाच व्यास्यानान्र 
स्वान् प्रकारान् क्रोडकन्तेमयं दष्टान्तो, न तु स्यनोऽकत्ता, करण- 
हरिव कर्तयतावन्माध्रांरो । प्रमाणाभावादित्यथः । दपमुत्ताना- 
थेम् ॥ ४०॥ १४॥ 

परासु -तच्छरुतेः॥ जीवे फलत्वं स्वाभाविकमित्यवधाग्निम् } 
तत् क्षि जीवस्य स्वातन्त्रयेण, उन ब्रह्माधीनतयति विचारणीयम् । 
पुण्यः पुण्येनेति, एष उ पवेति विरुडश्रुनिद्रयद शनन मन्दहन् । तत्र 
देदवराधीनत्वे जीवस्य बुःखमोगासम्भवात् कमनादित्वस्य च कनु- 
त्वाधीनत्वात् तदप्यनादच्यवेति स्वातन्त्येणेव कलत्वमिति शट्गयामिद्ं 
सूत्रमित्य।दायेन सूत्रमुपन्यस्य व्याकुवन्ति । # कन्तत्वामल्यादि # 
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दैश्वयीदिवव । न तु जडगतमिति । अतो, नान्योऽतोऽस्तीति 

स्वकर्तलं धरते । ङु एतव् ! । तच्छस्तेः। तस्येव कतलकारयि- 

तैखश्रवणाव् । यमधो निनीषति तमपाधु कारयतीति । सर्वक 

सर्वोक्ता सर्वनियन्तेति । सर्वहूपतयान्न भगवति दोषः ॥ ४१ ॥ 

कृतप्रयलनयेकषसतु विहिततरतिषिदधय- 
यथ्यादिभ्यः ॥ ४२ ॥ 

रह्मगतमेव कैतवं ब्रह्मताद्रारम्यादेव जीवे मासते। तदास्य चांश- 

त्वान्नतु काथैत्वात्। अत पेदवयोदिकं यथा भगवत्कृपया पाषंदादिषु 

ुस्त्वादिवत् प्रकरीभवद्धासते तथा कतर्वमित्यपि । अत एव सु- 
क्तानां सत्तत्का्यकन्तँतवे शूयने, मांलयोकान् कामान्नीकामरूप्यचु- 

सश्चरक्निव्यादि । यथपि ब्रह्मवादे जडेष्वप्यंशत्वमविरिषठ तथापि 

जडज्ीवयोः परस्परपरैरक्षण्याधै तत् तत्र न भगवता प्रकरीक्रिय- 

ते। यथा पृथिव्यामेव गन्धो, न जलादिष्विति । अतो ब्रह्मघमस्येव 

जीवे सक्रान्तत्वेन जीवस्य द शौनादिकततृत्वान्नान्योऽनोऽस्ति द्र्टत्या- 

दिश्ुत्युक्तमन्यनिपेधेन ब्रह्मण एव दरौनादिस्चैकायैकन्तैत्वं धरते । 

स्वैकति श्ुतिरप्यसङोचेन ब्रह्मणि सङ्गच्छते । पवञच, न कमोवि- 

भागादिति सूत्रे यत् कमोनादित्वमभ्युपगतं तदपि व्ह्मघमेत्वादेवोपष- 

कमित श्पदतं वयाङ्कुषैन्ति # तसयेवेत्यादि # स विदवज्ृत् स हि सबेस्य 

क्तेति । ईशः सरस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विद्वभुगिति, सवेमिवं 

दासि, अन्तःप्रविष्ठः शास्ता जनानामिव्यादिशनुत्िभिः स्वभोक्ता 

सनियन्तेतिं । कारायतृत्वश्रुतिस्तूक्तैव । नन्वेवं सक्कनतेत्वायङी- 
क्षारे असमीचीने प्रत्यपि ब्रह्मण एव कच्ततवात् द्धि एकमत्वायापत्ति- 

रियत आहुः । # सचैत्यादि # । तथाच, “किं व्णितन बहुना लक्षणे 

गुणदोषयोः । युणदोषदशिर्दोपो गुणस्तूभयवज्ित' श्येष्छाद शस्क- 
सधे मगवदुक्तारन्यायान्न दोष इत्यथः ॥ ४९१ ॥ 

हतप्रयत्नपिक्षस्तु विहितग्रतिषिद्धाधेयथ्यादिभ्यः ॥ तुशब्- 
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ननु वरैषम्यनर्ण्ययोर्न परिहारः । अनादितेन स्स्येव का- 
रथितृादितिपक्ं तुशब्दो निवारयति । भरयत्नपयन्तं जीवकृयम् । 
अग्रे तस्याशश्यन्वात् स्वयमेव कारयति । यथा बालं पुत्रं यतमानं 
पदार्थगुणदोषो वणयन्पि तसयत्नाभिनिवेशं दृष्टा वथेव कारय- 
ति । सर्वत्र तत्कारणलाय तदानीं फर्दात्रते या इच्छा तामेवा- 

व्याख्यानमुखेन सूच्रमवतारयन्ति । # नन्विघ्यादि * । पूर्वं कमौ- 
दित्वमीद्वरस्य तत्सापक्षत्वं चाङ्गीरृल्य वैपम्यनेण्ययोः परिहारः 
छृतः। सतु न युज्यते । कमोनादित्ववत् स्वस्य यत्कारयितृत्वं 
तस्याप्यनादित्वादिल्यथेः। समार्धिं ग्याकुवन्ति । # प्रयल्नेत्यादि# । 
अयमथः । तेत्तिरीध आनन्दमयप्ररसाप्रसङ्ध, अथातोऽनुप्रश्रा ₹- 
त्यादिना अविद्वद्धिवुपोः समानव व्रह्मपरा्निरुत कथिद्धेद् शति 
प्रश्ने उत्तरस्येन, सोऽकामयतेत्यादिना स्वस्येव वहुभवननोश्नीच- 
रूपेण सवैखष्टिमुक्त्वा तत्रानुप्रवेरोन स्वस्येव, सच्च यज्चाभव- 
दित्यादिना अनेकविधं द्वैधीमावं चोक्त्वा, सत्यमभवदिति समाप्तौ 
ब्ह्मरूपत्वे निगमयामास । तथा सति सवेस्य ब्रह्मरूपत्वे अविशिष्टे 
ऽपि मध्ये, स॒ तपोऽतप्यतेत्यादिना तपोरूपस्याटाचनस्यापि घष्ट 
कारणत्वेन कथनाद् यथाधिकारं तत्तत्फलं, तत्तदाधि कारश्च नाना- 
विधस्तत्र कारणं, तस्यापि कारणं नानाविधः स्वभाव इति तत्र 
फलति । एवं सलयारोचनानु सारेण वक्ष्यमाणप्रनाच्या प्रयत्नपयन्तं 
जीवर, तदपेक्षः सन्, अग्र बाह्यृनावुपक्रणयवादुग्यमपश्चितं, तश 

जीवेन केवलेन सम्पादथितुमराक्यमतस्तत्सम्पादेनद्वारा स्वयमेव 
कारयति । तत्र ्टन्तो यथा वाटमिल्यादि # । एवं सति कायमात्र 
प्रति भगवानेक कारणमिति सवत्र तत्कारणत्वाय तदानीं प्रयत्नो्त- 
रकाले फलद्रातृत्वाभिव्यापिका या इच्छा आटोचनाकारान्तःपा- 
तिनी तामेव श्रुतिर्वदति, उन्निनीपव्यधो निनीपतीनि । अतो गुण- 
दोषकथनपूर्वकं बालच्छानुसारिसामग्रीसम्पादके पितरि यथा न 
दोषः, किन्तु बाटस्वमावे, तथा ब्रह्मण्यपि न दपः, फिन्तु जीवं 
पवेयथैः। ननूक्तदृान्तम्यायेनेव कारयतीलयत्र फि गमकमिल्या- 
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नुदति । उभ्िनीपति, अधो निनीषतीति । अन्यथा विहितपरति- 

पिद्धयो्वेयथ्यापत्तेः । अप्रामाणिक च । फलदाने कमपि: । 

कर्मकारणे प्रयलनापेक्षः । प्रयले कामापेक्षः । कामे पवाहापेक्ष इति 

मयोदारपतार्थ रेदं चकार । ततो न ब्रह्मणि दोषगन्धोऽपि । न- 

चानीखरखम् । मयौदामार्मस्य तथेव निमौणात् । यत्रान्यथा स 

पुष्टिमध्य इति ॥ ५२॥ 

कङ्कायां सूत्रोक्तं, विदितप्रतिषिद्धावेयथ्योदिभ्य ति हेतु विदण्व- 
न्ति। # अन्यथेल्यादि # । यदुक्तन्यायं विहाय केवलं जीक्छन- 

कममापेश्चः कारयतीदयेवाङ्गीक्रियते तदा विहितप्रतिषिद्धयोयागादि- 

्रह्मणहननादिरूपयोः क्मणोर्धैयथ्यं स्यात् । पूवैपूवैयेव कमोनुसर- 

ले हदवरस्य तदधीनतया तेषामेव प्राधान्यात्तत एव बुःखवदप्राथि- 

तस्य सुखस्यापि सिद्धेः। आदिपदादप्रामाणिकत्वं च । इं विहित- 

मिदं निषिद्धमिति बोधकष्य प्रमाणग्यापारश्य वेयथ्यात् । अतो 

विहितप्रतिषिद्धापैयथ्यप्रमाणव्यापारावेयथ्येध्रामाणिकपिक्षावत्कृत- 
प्रमाणानुसरणेभ्यो हेतुभ्य इदं ज्ञायते, यत् फलदाने कमोपिक्च इ- 

ल्यादिमयौदारक्ाथं तज्जञापकं स्वनिभ्वासरूपं वेद धरकरीचक्ार । 

यथा लोके राञ्यमयीदारक्चकं नीतिशाद्रम् । ततो, ोकवत्तु ीरा- 

कैवल्यमिति न्यायेन जीवरृतप्रयत्नानुसरणान्न ब्रह्मणि वेषम्यादि- 

दोषगन्धः। नाप्यनीहवरत्वम् । मयादामागेस्य तादशपक्षावेशिण्य- 

पू्वकत्वेन स्वयमेव निमीणादिति । नन्वयमपि न नियमः । अहया- 

पृतमिति, ते नाधीतश्वुतिगणा त्यादि वाक्येषु तदूनपध्यैव गोकुल- 

खेशयः फलदानकथनाच्छरुतावपि, सुहृदः पुण्यहृल्यां द्विषन्तः पा- 

परृत्यामिति कथनादित्यत आहुः । # यत्रेत्यादि # । तथाचेदमपि 

लोकवत्तु रलेतिन्यायादेव समाहितम् । लोके राज्ञामपि छृपापातिषु 

तथा ददेनादिति। 
विद्धन्मण्डने तु, स वे नैव रेम इति धरत्यजु सारेण, यती प्रयतन 

इतिधात्वथमादाय भगवल्छृतो यः क्रीडाथमुद्यमः सोऽत्र प्रयत्नराब्दे 

गृहीतः । सिद्धान्तस्तूभयत्ाप्येक एव । तेनात्रेदं सिद्धम् । फलदाने 
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अशो नानाव्यपदेङ्गादन्यथाचापि दाशकितवा- 

दिलमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 

जीवस्य ब्रह्मसम्बन्धिरूपमुच्यते । जीवो नाम ब्रह्मणो ऽशः । 
कनः !। नानास्यपदेशाव् । सै एत्रास्मानो व्युच्चरन्ति कपूय- 
चरणा रमणीयचरणा इति च । 

भगवान् जीवकृतप्रयन्नापेक्षोऽपि न स्वातन्त्रयाद्धीयते । तथेवालाचि- 
तत्वात् । आलोचनानु सारेण विविधं फलं जीवेभ्यो ददपि, न वैष- 
म्यादिदोपमाग् भवति । सवेरूपत्वात्। कमेणामप्यनादित्वं मगवद- 
भत्वात् । कचिन्मर्यादां भिनस्यपि । खतन्भ्रत्वात् । तथोक्तं दितीय- 
स्कन्धसुवाधिन्याम् । 

यत्किञ्चिद् दूषणं त्वत्र दृष्यश्चापि हरिः खयम् । 
विरुद्धपक्चाः सर्वेऽपि सवेमत्रेव शोभन हति ॥ ॥ ४२॥ १५॥ 
अंशो नानाव्यपरेशादन्यथा चापि दाश्फितवादित्वमधीयत 

पक्र ॥ अधिक्ररणमवतारयन्ति # जीवस्येलयादि # । खसम्बन्धि तु, 
श्षोऽत पएवति सूत्र ज्ञानरूपत्वबोधनावुक्तम । ददार्नी यो यदंशःस 

ते भजद्िति भजनयोग्यत्वं वक्तुं मतान्तरवद् अन्यत्वं परिष्ततै मु- 
क्िदश्चायां ब्रह्मत्व्यपदेदास्य मुस्यदृत्तत्वे हेतुं बोधयितुं ब्रह्मानेक- 
त्वं च परिहत ब्रह्मसम्बन्धिरूपकथनाथमिद मारभ्यत इत्यथः । सूत्रं 
विद्रण्वन्ति । # जीवो नामेत्यादि # । # नानाग्यपदेरादिति #, 
नानात्वेन व्यपदेशो नानाव्यपद्रास्तस्मात् । श्रुतो बरहुत्वसंस्या(वि- 
शितेन कथनाद् ब्रह्मणः सकाशाद् विस्फुलिङ्गवद् विभागकथना- 
श्रत्यथः। 

विद्धन्मण्डने तु-नानाविधो व्यपदेशो नानाव्यपदेशः,कचिव् 

ब्रह्मत्वेन, कचिद्धिभक्तत्वेन, कचिदज्ञत्वन, कचिधिदर पत्वन, कचिदी- 

शितव्यन्चन, कचिद्णुत्वेन, कचिद् भ्यापकत्वेनव्यवंरूपः । अयमा- 
तमा ब्रह्म सवौनुभूः, सयं प्वात्माना व्युश्चरन्ति, काक्षा ढावजावी- 
शानीशौ, विज्ञानघन पवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, क्षरात्मानावीराते 
देव पकः, पपोऽणुरत्मा चतसा पेदितव्यः, तद्वञ्जीवो नभपम इटा- 
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नु बरह्मणो निखयवलातव कथ जीवस्याशषत्मिति वाच्य 

म्। नहि व्रह्म निरं सांशमिति व्रा कविरलोके सिद्धम् । वेदै. 
कक्मधिगम्यलात् । सा चश्रुति्यंयोपपधते वथा वदनुर्टङ्खनेन 
बेदाथेजानायं युक्तिैक्तव्या । सा चेत् स्वयं नावगता, तपो षि- 
धेयम् । अभिङ्गा वा प्रष्टव्या इति। नतु सर्वविष्टवः कर्ै- 
व्य इति । 

तत्रैषा युक्तिः- 
विस्फुणिङ्गा इवप्रो जदजीवा विनिर्गताः । 
सवैतःपाणिपादान्ताव सर्वतोऽक्षिकेरोयुलात् ॥ 

दिषु । तस्माद् ब्रह्मणोऽदा प्व जीवः। न हव विरुद्धधमोध्रयत्वं 
कार्यस्य सम्भवतील्यारि व्याख्यातम् । 

अत्रैकदेशिभिदे शेनान्तराभिमानिमिश्च कतामाशङ्धममनूच 
निषेधन्ति # ननु ब्रह्मण इत्यादि # । निपेध हेतु ् युत्पादयन्ति । # 
न हि ब्रह्मेत्यादि # । # युक्तिवैक्तव्येति # । यथा न्यप्रोधफलमाहरे- 
व्यादिः । # तपो विधेयमिति # तपसा ब्रह्म विजिक्षासस्वेति श्रुतेः। 
# अभिज्ञा वा प्रष्टव्या इतीति # । तद्विजञानाथ स गुख्मेवाभिग- 
च्छत् समित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ मित्यादिश्ुतेः । हतिः # प्रकारे । 
पवं तेन भ्रकारेण व्रह्म श्ातव्यं, न त्वेकदेशमादाय सर्वश्चुतिविष्ठवः 
क्तव्यः । योऽन्यथा सन्तमात्मानमिति श्रुव्युक्तदोषप्रसङ्गादिव्यथः । 
पवं हेतुकथनावश्यकत्वं व्युत्पाद्य शरुर्तिसिद्धयुक्तिरूपमशपक्षाङ्गी- 
कारे हतुमाहुः । # तत्रेल्यादि# ।#जडज्ञीवा विनिगेता इति # । व्यु- 
खचरणश्वुतौ पतस्मादात्मनः सवे प्राणाः सर्वे लोकाः सरवे देवाः स- 
वणि भूतानीत्युक्त्वा, सवै एवात्मानो व्युच्चरन्तीति कथनात् ते प- 
रस्परविलष्चषणतया निगताः । # सवत इत्यादि # । श्वेताश्वतर, वि- 
श्वतश्च्षु रत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात्, सम्बाहु- 
भ्यां धमति सम्पतन्रद्यौवाभूमी जनयन् देव पक इति, सवतःपा- 
णिपादं तत् सवेतोशक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्ोके सवेमाबस्य 
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निरिन्दियावं खरूपेण ताषशादिति भिश्चयः । 

सरदक्षेन जडाः पूर्वं विदंशेनेतरे आपि ॥ 

अन्यधतिरोभावा मूलेच्छातोऽखतन्तिण {ति ॥ 

बरह्मवादे अक्ापक्ष एव । 

नतु अङ्तरे सजादीयत्वमायाति । श्रुयन्ते पनत्रै्मदाशा 

ब्रह्मे कितवा उत । अत्र सर्वस्यापि ब्रह्मविज्ञानेन विह्नानपरतिङ्गा- 

नाद् दाशादीनामपि ब्रह्मत्व भरतीयते । तत्कार्य एव स्यादिति- 

तिष्ठति, सयैन्दरियगुणामासं सर्वन्द्रियविवजितमिति भावणत् 

तथा । प्व सृष्टि कारणस्वरूपं चोक्त्वा जडजीववेलक्षण्ये हतुमा- 

हः । # सदे शेनेत्यादि # । वैलक्ष्य क्रमे च घिस्पुलिङ्गशतिरेव 

प्रमाणमिति बैलक्षण्यरूपात् कायंदिवं कायेविभागोभ्नुमीयते । स 

इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत् ततः पनिश्च पत्नी चामघतामिति धु- 

ह्यन्तरे वथा दरौनात् । जडजीवयोर्विरुद्धमाधारत्वामवे युक्ति- 

माहुः । # अन्येव्यादि * । अन्य भानन्दांशस्तस्य धर्मा विरुदधमौ- 

श्रयत्वं तस्य तिरोभावो येषु तादशाः। तत्र हेतुमूलच्छा, प्रजयेये- 

तीच्छा तवः। # अखतन्त्रिण इति # । स्वतन्त्रो ब्रह्मभावस्तदन्तः 

स्वतन्त्रिणस्तद्धिन्ना श्राहमेभ्यो देहादिभ्यो मुक्तभ्यो जीवशभ्यश्च भिन्ना 

इत्यथैः । तथाचैवशवुतो लोकविरुदस्य सवतःपाणिपादत्वादेः भाव 

णेन ब्रह्मणि निरशेऽपि लोकविरुखश्य सांशत्वस्य ब्युच्चरणादिशुति- 

बलेनाङगीकनु शाक्यस्वाद् विरुदधधमोश्रयत्व युक्तिरिति तया शचुति- 

मुलकयुक्स्या ब्रह्मवादे अ शपक्ष एवाद्वियते । ते विहाय केवलं निष्क- 

लश्चुति पुरस्कृत्यौपचारिकांशत्वकल्पनया सर्वधुतिविप्लवो न कन्त- 

व्यः। ब्रह्मणो लोकषिलक्षणत्वादिष्यथेः। अंशत्व एव फिथिदारडुन 

सुत्रांशन परिहरतीत्या्येनाहुः । # नन्वित्यादि # । # अत्रति # । 

भव्यां श्रुतौ । तत्कायैत्व पव स्यादिति । तेषां ्रह्मत्वं ब्रह्मकायत्व 

पव युज्येत, घरमृदोरिव दाशादिग्रह्मणोर्वै जात्यस्य स्फुटत्वात् । तथा- 

च इयुच्चरणश्ुत्युक्तानां व्राणलाकादीनामिवात्मनामपि कायत्वमे- 

९.५ 
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चेन्न । अन्यथापि प्रकारान्तरेणापि एके श्षाखिनो दाहकितवादि- 
तपधीयते श्यीरतेन, अंदतवेन च । खरूपतः कायोवेऽपि भर 
कारमभेदेन कायत्वात् । वथाचे न साजायम् । आनन्दस्य ति. 
रोहिततराव । धर्मान्तरेण तु साजायमपिष्मेवं ॥ ४३ ॥ 

मन्त्रवणीत् ॥ ४४ ॥ 

पुरूष एवेद सर्वमित्युक्ला, पादोऽस्य विल्ला भूतानीति 
भूतानां जीवानां पादतले, पादेषु स्थितत्वेन वा अंशत्वमिति ॥४५॥ 

धाङ्गीकायै, भ त्वशात्वमिति शङ्ूथेः। ध्रकारान्तरं विद्रण्वन्ति । # 
पक इत्यादि # । स्यात् कायंत्वं, यदि दाशादीननूध ब्रह्मत्वं विधी- 
धत । विधीयते तु विपरीतम् । अतो ब्रह्मणं पव शरत्वं तन्नि- 
विष्वं ख । इम्र इत्यनन सजीवानामेव देहानां परामरात् । तन्नि. 
विषते चांशदरिव सम्भवति यथा चन्द्रमसो जलादिषु वहेरयः- 
पिण्डादिषु । अत एके शाखिनो ब्रह्मणो दाशफितवादित्वं शरीरत्वेन 
अंशत्वेन चाधीयते । अतस्तदशानुदचविधेयभावान्यथानुपपतर्या अंश 
एव जीवः। नच साजाव्याभावा षाधक इति वाच्यम् । जीवश्य 
स्वरूपतो जन्माभवेन कयेत्वामावऽपि ब्रह्मणः सकाराद् विभागे 
शरीरपवेशतः प्रकारभेदेन कायत्वात् । तथाच स्थूलसुष्मशरीरा- 
ऽभिमानाम्म साजात्यम् । अभिमानश्चानन्दां शास्य तिरोहितत्वात् । 
तत्तिरोधानस्य च तदथप्रयत्नानुमेयत्वात् । अतोऽपि न साजात्यम् । 
धमौम्तरेणं चित्स्वर पनित्यत्वादिना त साजा्यमिष्टमेव । सहस्रहशः 
व्रभवभ्ते सरूपा इति मुण्डके भावणात्। अतः साजात्याभावस्यान्य- 
हेतुकत्वाद् वस्तुतः साजात्यस्य सत्वदेतच्छरुतिवि.वारेऽप्यदा पव 
जीव हति परिहारप्रन्थाहायः ॥ ४३॥ 

मन्त्रवणात् ॥ शुत्यन्तरसम्मति वरयितुं हेत्वन्तरं वदतीद्या- 
शयं स्पफुरीकुषेन्ति । # पुरुष पवेत्यादि # । पुरुषसूक्तव्यास्यामा 
इध्याय, पदेषु सवेमूतानि पुंसः खितिपदो विदुरिति ग्यास्यानात् ष- 
क्षान्तरभाहुः। * पदेष्वित्यारि * ॥ ४४॥ 
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अपि स्मर्यते ॥ ४१५॥ 

वेदे स्वतन्त्रतया उपपाच् वेदान्तरेऽपि तस्यार्थ्यातस्मरणम्। 
परतरं जीवलोके जीवभूतः सनातन इति ॥ ४५ ॥ 

प्रकारादिवन्नेव परः ॥ ४६॥ 

जीवस्यांशत््े हम्तादिवत् तद् दःखेन परस्यापि दूःखितव स्या- 
दितिचेन्न । एवं परो न भवति । एवामिनि प्रकारभदः । द्िष्ुवेना- 
ऽतुभवर इति यावत् । अन्यथा सवरूपलात् कुन एवं तत्राह ॥ भ- 
कारशादिवत् ॥ नाम्ने तापो न हिमस्य तत् स्यादिति । 

अपि स्मर्यते ॥ अथस्तुस्फुटः ॥ ४५॥ 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ एवं त्रिभि्जीवस्यां शत्वं निख्यौ- 

हात्वे प्राप्तान् दोषान् परिहरताल्याशयेन सूते व्याकुवेन्ति # जोव- 
श्यलयादि # । # अंशत्व हस्तादिवदिति # । हम्तादिवदें शत्व इत्य- 
न्वयः। परिहारं व्याकुर्वन्ति । # पवं पर इव्यादे *। अव्र. नेवं पर 
दति निधन प्रकारमेष्ो षाप्यतेतेन तद तुभूतः प्रकारोऽपि मदकत्वेन 
सुख्यते।तथाच यस्मात् परो जीवन्न तस्माज्ञीववद् वुःखी नतितिधा 
सव्यवमिति जीवनिः प्रकारभव् उच्यते।स च वुःख विष्त्वेन्नुमव- 
रूपः।स तु परस्यनास्ति, छन्तु प्रियत्वेनानु भवरूपः।अनः परोभ्यथा।तत्र 
हेतः # स्ैरूपत्वादिति। तथाच पूवंसूत्र यथा दादफितवादि रूपस.- 
यात्र दुःखरूपोऽपि । अतो दुःखे वुःखत्वेन भानरहिनत्वात परो ने- 
वमित्य्थः। न हि खस्य खस्मक्नप्रियत्वं मासते । ननु कुन पवम- 
वगम्यते, तश्राह * प्रकारादेवदिति # । यथा प्रकाशरव्यादृयो 
धमौ नाग्निरिमादनां वुःखदिष्टत्ववुदधिजनकास्तथा दुःखमपि पर- 

स्यन वुःखजनकं, न वा दविष्टत्वाजुमवजनकमित्यथः । वाक्यं तु पए- 

कादशस्कन्धे भि्चुगीताख्यम । "कारस्तु हतुः सुख दुःखयोश्चत् 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो । नागन तापो न हिमभ्य तत् स्यात् 
शुद्धशेत कस्मै न परस्य दन्दरमिःति । तत्र परस्येतिपदस्यांशिन यर्थ 
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धकाशग्रहणं धमेलश्रोतनाय । हःखादयोऽपि ब्रह्मपरा इति। 
अतो दैतबुद्धया शस्यैव दुःखितं, न परस्य । 

अथवा भरकाशः परकाह्यदोषेण यथा न दृष्ट; । पापस्यापि 
तदंशत्वादिति ॥ ४६ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
स्मरन्ति च ऋषयः । सर्वेऽपि ऋषर्याऽशिनो दुःलाप्म्बन्धमंशस्य 

दःखपम्बन्ध स्मरन्ति । "तत्र यः प्रमात्रा हि स नियो नि्येणः 
स्थतः । न रिष्यते फरेश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसेति । कमतमा 
तपरो योऽसो मोक्षबन्धेः स युभ्यते । एकस्या सर्वभूतान्तरात्म 

बोध्यः । बुःखादीनां बरह्मधमेत्वमानन्दतिरोमावरूपत्वात् । आविमौ- 
वतिरोमावो शक्ती मै मुरषैरिण इति घाक्येन तिरोभावस्य भगवदध- 

भत्वािति । ननु तष्यगन्यादिवदिति कुतो नोक्तं तश्रादुः। # ध्रकारो- 
ल्यादि # तथाचाग्न्यादिवदित्युक्ते सामथ्यैविरोषदेव अकारमेदो 
बुध्येत, न तु घमेधमिंमावात्। अतस्तदृबोघनायै तथा नोक्तमिल्थैः। 
पतस्य वुरूहत्वेन द्धिष्त्वात् पक्षान्तरमाह । # अथवेत्यादि # रूप- 

श्य प्रकादांशात्वं तु, सूयश्क्षस्तथा रूपं ज्योतिषो न पृथग् भवेदिति 
द्वादशस्कन्धे उक्तम् । तथाच सौरः प्रकारो रुपप्रकादाकः प्रकादयं 
ङपमपि तदशस्तथापि तदोषेण यथा प्रकाशस्य न वुष्रतवं तथा जीव 
स्यामिमानादिदोषग्रासेष्पे न परस्य तहोषवस्वमिष्वर्थः । कथिषु 

पापस्यापि तदंशत्वादिति पाठः । तदा त्वादिपदेन सूत्रे पापं ब्राह्मम् । 
तथाच घमः स्तनो $धमेपथश्च पृष्ठ इति धाक्यात् पापं विराजोऽाः। 
तस्माद यथा व्रिराजो न दुःखं तद्वदिल्य्थौ धाख्यः ॥-४६ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ स्मरन्ति च ऋषय ति प्रहणकम् । अग्रे व्या- 
ख्यानम् । # निर्गुण इति # प्राकृतसंसर्गशन्यः। एकस्तयेति श्रुतिस्तु 

कटवलीख्वा । एतत्पूषोद्धं तु, सयो यथा सवैलोकस्य शक्न छिष्य- 
ते चाश्ुषैबोह्यदोपैरिति । दितीया श्वेताश्वतरस्था । पतस्पूबौं धा. 
सुपरणेद्यादि । तया बिरुद्धधमेवसं मेदश्च जीवपरमात्मनोः सिद्ध- 
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न लिप्यते लोकटुःेन बाहः । चकाराव, तयोर्यः पिप्पलं खा- 
्रर्यनदनम्न्यो अभिचाकदीतीति ॥ ४७ ॥ 

अनुक्ञापरिहारो देहसम्बन्धाञ््योतिरादिवत ॥ ४८ ॥ 
नलु जीवस्य भगवदं शत्वे विधिविषयतलाभावात् कर्मसम्ब- 

न्धामावेन क्यं फलम्तम्बन्धः । जीवस्य च पुनरनेकदेहसम्बन्धाव् 
कः शूद्रः, का भार्येति हानमप्यशक्यम् । अतः कर्ममारगस्य व्या- 
कुरुत्वात् कथं जीवस्यापि दुःखित्वमियाश्ा परिहरति । 

अनुहापरिहारो विधिनिषेधौ जीवस्य देहसम्बन्धाद् यो देशे 
यदा एृीत्ततो । यया शवाग्निश्वाण्डालमाण्दस्यमुदकं, तद्- 
धटादिश्च परिष्ियते । एवमुकृष्टं परिग्रहे । तथा जीवेषपि देह- 

ति । एवं सूषरदयेन एको दोषः परिषटतः। पूधुतो चाध्रुषैशिल्यस्य 
तसश्चक्षुःसम्बन्धिमिस्तिमिरादिमिरित्य्थैः ॥ ४७॥ 

अनुक्लापरिहारो देदस्तम्बन्धाज्ज्योतिरादिषवत् ॥ पुनर्दोषाम्तर- 
माशङ्खा परिहरतीत्याहुः # नन्वित्यादि # । अयमथः । कलौ शा- 
खाथेवत्वादित्यत्र ब्रह्मण आप्तकामत्वेन फलानुपयोगाज्जडस्य ख 
ज्ञानाद्यमाषेन कमेकरणस्यादाक्यत्वाद् विधिनिवेधशाखमन्थैर्क 
स्यादिति, तत्परिहाराय जीवस्य विधिनिषेधविषयतया कृत्वम-, 
ङ्ीरृतम् । अदात्वे तद्धिरुष्यते । भगवत इव जीवस्यापि तथात्वस्था- 
ऽव्यवक्तग्यत्वेन कथं फटसम्बन्धः । तथाच विधिनिषधवेयथ्यता- 
दषस्थ्यात् तत्सुत्रष्याधातः। किञ्च । शास्रस्य ऊवाधिक्ारकत्वा- 
ज्जीवस्य खातेकदेहसम्बन्धात् को जीवः द्रः, का भारयति ज्ञानम 
प्यदाक्यम् । तदान, ऋतो मावामुपेयात्, न शदाय मरति दथादि- 
स्यायनुहापरिहारविषयष्षानाभावः। अतः कर्ममागेस्य भ्याकुलत्वाद् 
विहितनिषिदधाष्यवस्विती कथं जीवस्यापि निभियफलभूते वुःखित्व- 
मिति इयमाशङ्खा परिहरतीति, परिहारं भ्याङुवेन्ति * अनुङेत्याहि # 
सत्यं जीवस्य यदपि भगवर्दृशत्वान्न स्वहूपतो विधिनिषेधकिषयरवं, 
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सम्बन्धङतः । सम्बन्धश्चाध्यातिको मगवक्छतश्च । आध्यासिको 
हि ज्ञानान्निवतेते । द्वितीयो भगवतैव । जीवन्मुक्तानामपि व्यवहार- 
ददोनात्। श्रुतिस्तु भगवक्छतसम्बन्धमेवाभ्रियाग्निहोत्रादिकं विध- 
ते । अन्यथा विधां खज्ञानं च बोधयन्ती करमीणि न विदध्यात्। 
शब्दज्ञानस्य पूरैमेव सिद्धत्रात् । कथ सिद्धवद् यावज्जीवं विद्- 
ध्यात् । न्याप्तोऽपि देदक्तम्बन्ध एव ॥ ४८ ॥ 

तथापि तत्तदेहसम्बन्धहृतमागन्तुकं तद् भवयेव । यथाग्न्युदक- 
पृथिवीनां स्वतो विध्याद्यविषयत्वेऽपि शत्रादि सम्बन्धाक्निवध्विषय- 
त्वं, धोच्रियादिसम्बन्धाश्च विधिविष्रयत्वं, तद्धदस्यापि देहसमभ्ब- 
न्धाज्जते तस्मिस्तत एव तत्फलसम्बन्धस्यापि सोकयैण तयोरपि 
सार्थक्ये सति न शाखाथेवत्वसूत्रव्याहतिने वा कमेमार्मग्याकुल- 
ता । येन वुःखित्वाच्नुपपत्तिरित्यथः। नजु देहसम्बन्धेन विधिषि- 
षयत्वे देदसम्बन्धस्यान्नानरूतत्वाच्छासख्स्याप्यज्ञाधिकारकत्वं सि- 
दध रति । अज्ञानं च बुदृध्युपाधिकस्यैव, न तु खत ति शाखार्थ- 
वस्वसूत्र्याहतिने परिहृता भवतीव्याशङ्कायामाहुः । # सम्बन्धश्चे- 
यादे # । # खज्नानमिति # । साद्खो वेदोऽष्येयो शेयञ्चेलयदिभिः 
स्वाथक्ञानम् । # पूवमेव सिद्धत्वादिति # भध्यापनाध्ययनविधिभ्यां 
कृतेऽध्ययने तत्कार पव सिद्धत्वात् । तथाच कामाधिकारका वि- 
धिर्विभ्वासोपजननार्थोऽन्ञाधिकारको भवतु नाम, याचज्जीवादिङ- 
पो निल्यविधिस्तु नाक्ञाधिकारफः। अतो, न शाखराथवच्वव्याघात 
इत्यथः । ननु यावज्ञीवविधिश्चेज्ज्ञानिपरस्तदा, यदहरेव विरजे्त- 
ददरेष प्रव्रजेदिद्यादिसन्न्यासविधिैयथ्यम् । अतो जेयं व्यवस्था 
युक्तेत्यत आहुः। # न्यासोऽपील्यादि # । तथाच जरामर्याभ्रिदोत्र- 
स्य तत्रापि सम्भवान्न वेयथ्यम् । ये पुनग्रह्मभूता आदितः सा- 
धनसम्पस्या वा देहसम्बन्धं नानुसन्दधते, देवादपतमुतदे ववशावु- 
पेताभिदि न्यायेन देहे धारयन्ति पूणो पव ज्ञानिनस्तषां तु शुकादियत् 
खत एव तन्र त्र प्रदृत्तेने विधिनियतत्वम् । अत एव, यै प्रबज्ञन्त- 
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असन्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 

ननु देहस्यापि बास्यकौमारादिभेदात् कथं कर्मकले ब्राह्म 
त्ादि, जीवेक्यादितिचेद् देहान्रेऽपि स्यादिति, तत्राह देहान्तरे 

सन्ततिरपि नालि । वार्यादिभेदे पुनः सन्ततिरेका । अतः सन्त- 
तिमेदान्न कर्मणां माङ्ुयैमिति ॥ ४९ ॥ 

अभास्तणखच॥ ५०॥ 

ननु सच्चिदानन्दस्य ब्रहम्णोऽ्शः सच्चिदानन्द एवं भवेदतः 
कथं प्रवाहे प्रवेशो भगवतश्च सवैकायाणि तज्राह् । अभापत एव 

मजुपेतमपेतकृत्यमिति, पञ्चपड्ढायनामौ मा इति, स्वैरं चरन्ति मुन- 
योऽपि न नद्यमाना इति योगेश्वरस्य भगवतो नाम्ना योऽपि निया- 
मक इत्यादीनि वाक्यानि, दत्तत्रियस्य च माकंण्डेयपुराणे स्वेराचर- 
णामिति सव सङ्गच्छते । अतो, न कोऽपि दोष इत्यथः ॥ ४८ ॥ 

असंन्ततश्चाव्यतिकरः ॥ सूत्रमवतास्यन्ति। #नन्वित्यारि #। 
यद्श्र देहसम्बन्धेन विधिनिपरधव्यवस्थापनं तदयुक्तम् ¦ यस्मिञ्ज- 
स्मनि यो देहो गृकातस्तश्य देहस्यापि नित्यप्रलयेन बाल्यकौमारा- 
दिमेदादाधानादिकर्म॑काले तस्य देहस्याभयिन प्राह्मणत्वादिकं कर्थं 
वक्तव्यम् । तदभावे च, वसन्ते ब्राह्मण आदधीत, न ब्राह्मणं िश्या- 

दिल्यादिविधिनिंषधत्यवस्था दुरुपपादा । अतः क्मग्याकुलत्वमरस- 
माघेयम । अथ जीव्रैकयान्नायुपपत्तिरिष्युच्यते चेत् तस्य देहान्तरे 
ऽपि तुल्यत्वात् तश्याप्याधानाचापत्तिरिति शद्भायां समाधिमाहत्य 
थः । समाधि ग्याकुर्षन्ति । # देहान्तरे इत्यादि # 1 अथेस्तृ्तानः । 
तथाच देहसम्बन्धेन समाधौ न कोऽपि दोप इत्यथः ॥ ४९ ॥ 

आभास एव च ॥ पुनः किञथिदाशड्ा परिहरतीत्यारायेन 
सूच्रमव्रतारयन्ति । # नन्वित्यादि # । #* भगवतश्च सवकायाणी- 
ति # अत्रापि कथमिति पदं सम्बध्यते । सर्वाणि जडरूपाणि का- 
याणि भगवत पएवोपदेयानीत्यपि कथमित्यथः । कार्येऽ्यदात्वस्य 
सवेन प्रसद्धादतदुक्तम् । समाधि व्याकुवन्ति। # आभास द- 
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जीवः। आनन्दां शस्य तिरोहितत्वाव । चकारादाकारस्याप्यभावः । 
न तु सर्वथा प्रतितिम्बवन्मिथ्यात्ये जलचन््रदियेकस्यानेकतव 
दष्टान्तः । तथा सबभ्यासश्च खस्थ न स्यात् । तत्र शृश्यादिदो- 
धृपरसङश्च । अता न पिथ्यालरूप आमभासोऽतर मिवक्षितः ॥९०॥ 

अदृष्टानियमात् ॥ ५१ ॥ 

ईशिताय नेयायिकाद्यमिमतं जीवरूपं निराकराति । 

ह्यादि #। # आकारस्याति # चतुभुजादि रूपस्य भगवदाकारस्य । 
तथाच यथाऽनाचारी प्राह्मणा ब्राह्मणाभासः, सूत्रधारकर्वेष्पि त्रा- 
ह्यष्यास्यदेवतायास्ततस्तिरोहितत्वात् तथा जीवोऽपि । एवं जडेऽपि 
हेयम् । मायावादिभिर्हिं जलसुयेकादिवद् ब्रह्मप्रतिविम्बरूप आ- 
भासः खीक्रियते, तवसङ्कतत्वाक्निषेधन्ति। # न त्विलयादि # । ननु 
प्रतिबिम्बत्वानङ्ीकारे, एकथा बहुधा चैव इदयते जटचन्दरषदि- 
ति भतदृ्टान्तविरोध इत्यत आहुः । # जटल्यादि # । इदं वाक्यं 
यावदारममाषिसुत्रे षिचारितमिति, न पुनरनू धते । नन्वस्य प्रति- 

विम्बरूपत्वाङ्खीकारे को दोष शय्यतस्तमाहुः। # तथा सतीद्या- 
दि # । मिध्याभूतस्याध्यासायोगात् तथत्यथः। निवन्धोक्तानि दू- 
षणानि च स्मारयन्ति । # तत्रेत्यादि # । तत्र वृत्तेदोसुपणोभुतेरपि 
विख्डश्चत शत्यादिकारिकासुक्तानि स्वयमेव भ्युत्पादितानि च, त- 
दकारो, तानि तानि चाऽऽषरणमङ्ग विद्न्मण्डनविवरणे च मया 
सम्यग्बिषेचितानीति तताऽ्वगन्तब्यानि । अनेन केवलसदंशस्फूक्ती- 
घाभासस्वम्। यथाऽनालारिग्राह्मणे ब्राह्मणाऽऽमासत्वं देहादिमिन्नत्वेन 
चतनात्महाने बहुनां ब्रह्मधमोणां भानात् प्रतिविम्बत्वम् । आनन्दांशा- 

स्यापि स्फूतौ तु त्रितयप्राकर्थान्मुक्तिद शायां तु ब्रहमत्वमित्यपि बो- 
दितम् । # मिथ्यात्वङ्ए हति # । मिथ्यात्वं स्वरूपं यस्य तादश 
इत्यथैः ॥ ५० ॥ 

अदृष्टानियमात् ॥ सुत्रप्रयोजनमाहुः। # रेरित्वयित्यादि #। 
ईशो नियाम शोऽस्वान्योऽस्तीतीरितत्वायेत्यथेः। ननु जीवस्य 
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नानात्मानो ज्यवस्यात इति भोगभ्यवद्थया जीवनानात्वमङ्गीकृत- 
मू । तत्रास्य नियामकलं तन्मते सिद्धम् । देशान्तखस्तूत्य- 
न्यथानुपपत्या व्यापकलं चाङ़ीकृतम् । 

एवच क्रियमाणे मूल एव कटार; स्यात् । सर्वेषामेव जी- 
वानापेकशरीरसम्बन्धात् कस्यां तद् भवेव । नच मिथ्याङ्गानेनं 
व्यवस्था । तत्रापि तथा । नचानुपपतत्या परिकटपनम्। श्रुयेवोप- 
पत्तेः । एतेन विरोधाद् ऋषिपामाण्यमपि निराङ्तम् ॥ ५१ ॥ 

ईभ्वरनियम्यत्वं नेयायिकादिभिरप्यङ्गीक्ियत प्वेति कुतस्तदर्थं त 
न्मतनिराकरणमिलयाकाङ्कायां तत्र॒ तदनुपपत्तिबोधनाय तन्मतमनु- 
वदन्ति # नानसयादि # । # तत्रेति # भोगव्यवस्यायाम । * सिच 
मिति # 1 कायमात्रं प्रति जीवादष्स्य कारणत्वाङ्गोकाराव सि~ 
म् । # देशान्तरेल्यादि # । सामभ्रीसमवधाने हिं कायमुत्पयते । 

तत्र सामग्रीमध्य भरृष्टमपि प्रविष्टमिति देशान्तरे यद्धोगांयं यद- 

स्तूत्पद्चते तश्र तददष्टमवद्ये वक्तव्यम । अदृष्टं चात्मसमवेतं गुण- 
त्वात् । अतस्तश्रात्मामावये तदवस्तूत्पस्यमाव इति तत्रन्यथानुपपत्या 

तस्मिन् देशे तददृण्वदात्मसत्ताऽऽषदयकीति तेषां व्यापकत्वम्ी- 

कृतमिव्य्थः । पवमनूथ दूषयन्ति । # एवशरैत्यादि # । भोगव्यवसख- 

धेतत्सवाङीकारे जीवनानात्यव्यापकत्वसाधनहतुभूतायां भोगस्य 

धसयायामेव तच्छेदकदूषणपात त्यथः । अत्र हेतुमाहुः । # सर्वेषा- 

मित्यादि # । # मिथ्या क्ाननेति # शरीरेऽहमिष्यभिमानेन । # त- 

जरापि तथेति # । सर्वेषामेकस्मिग् शरीरे सम्बन्धतील्ये कथमेक- 

द्येषारमनोऽहममेलयभिमानः। # विरोधादिति * । श्रुतिविरोधात् । 
तथाचाभिमानकारणस्य निवक्तुमशक्ष्यत्वे तेन शर्दरण तत्तदिष्दरि- 

येण तत्तन्मनसा कृतं कमे सर्वां सम्बन्धतीस्यात् सवतं सत् 
सर्वेषामेव तद्धोजकादृष्टे जनयत् सर्वेषां तद्धस्तुभागाय स्यात् । एवं 

स्श्रति भोगस्यव्याभङ्गाक्न तया जीवनानातव्यापकत्षयाः सि- 

दिरियथः॥ ५१॥ 

९.६ 
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अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ॥ ५२ ॥ 

ननु मनःप्रभृतीनां नियामकता तेषामीश्रेच्छया नियत- 
ताम्र दोष इतिचेन्न । पूपरैवदेव दोषमसक्तिः । तादशेख्रकटपना 
च पूवमेव निराछ़ता ॥ ५९ ॥ 

परदेशादितिचेन्नान्तभावात् ॥ ५३ ॥ 

आत्मनो व्रिभुतेऽपि प्रदेशभेदेन व्यवस्था । आत्मनि तादश 
परदेशबिशेपो ऽस्ति येन सर्वमुपप्रत इति चेन्न । अन्यस्यापि परदे- 
दास्त्ान्तर्मवति । तस्येव वा देहस्य देशान्तरगमने पूैदेशस्य स- 

अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम् ॥ विलक्षणमनःसंयोगेनाऽदष्व्य- 
व्थामाशद्य ॒परिहरतीलयादशायेन सूत्रमुपन्यस्य व्याकुर्वन्ति । # 
नन्वित्यादि # । ननु विलक्षणसंयोगोत्पादकानां मनःपभूतीनामभि- 
माननियामकत्वात् तेषां वेश्वरेच्छया नियतत्वान्ञादष्टानियमवोष 
इति चेज । कुतः। अमिसग्धिः पूर्वाक्तोऽभिमानस्तस्वादिभूतानि कार- 
णानि तेष्वपि, पवं पूथैवदेव विभूनामात्मनां विरक्षणमनःसंयो- 
गस्यापि तुस्यत्वाक्नियमाऽसम्भवदोषगप्रसकतिः । नचेश्वरेच्छया स- 
माघानम । निमित्तभूतेभ्वरकटपनायाः पूवमेव निरारृतत्वात् । अ- 
भ्युपगमेऽपि अनया प्रणाञ्यात्येवादष्मुत्पथतामिति बदयमेवं भुङ्- 
्तामित्यत पवात्मबदेऽप्याकारेण तस्यास्तुल्यत्वान्न भ्यापकात्भसि- 
द्धिरिलयर्थः ॥ ५२॥ 

परदेशादितिचेक्नान्तभोवात् ॥ आत्मनां विभुत्वेऽपि प्रदेशमे- 
हाङ्कोकारेण दोषसमाधिमाशड्य परिहरतीष्याइः । # आत्मन इत्या- 
दि # । अन्यस्ये्यादि # । तथाच पूवैवदेव दोषप्रसक्तिरितयर्थः। # 
नन्वन्यस्य परदेशे स विशेषोनास्तीयदोष तयत गाइ: । # तद्ये- 
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तततव सोंऽशोऽन्तभेवेत तिरोभपरेदिति ॥ ५१॥ 
इति श्रीबेदव्यासमतवर्तिश्रीवरटमाचार्यषिरविते 

ब्रह्मूजाणुभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः 
पादः ॥ २॥ ३॥ 

येत्यादि # 1 # सोंऽशा इनि # । विशेषत्ेनाङीक्रियम्राणा विज्ेषणांशः, 

देशान्तरे तस्य प्रदेशस्य।भावात् २ढ़ आत्मनल्तिरोहितो भवेत् ततश्च 
तस्व भोगस्यासम्भव इति न प्रकृतसिद्धिरिल्यथः ॥ 

शङमाचार्यमते जीवो ब्रह्मेव, उपाधिभेदादेव भेद शे रात्व- 
मरोपचारिकम् । तन्मतं तु प्रागेवासष्टननिरस्तम् । फिञ्च । अविय्या- 
भ्रान्तं ब्रह्मैव जीव एति। यथा संश्चेपदारीरके । आश्रयत्वविषय- 
त्वभागिनी निर्विमागचितिरेषव केवलेति । कचिदवियावच्छिन्तं चै- 
तन्यं जीव इति । कचिद् अविद्यायां प्रतिविभ्थितं चंनन्यं काचव् 
अन्तःकरणे प्रतििम्यतं, कचिद् अङ्ुट्यादिसम्पक्ोश्नद्रादिद्ितामास- 
घदविद्यातो प्रह्माप्यनेकवदाभासमानं दिध्यादिसंस्यायागि जीव- 
पदवाच्यमिति । ततश्चावययषाष्ठाषोऽपि । एते च सर्वभप पक्षा वि- 
न्मण्डने दूषिताः । मया च तद्टिष्पणे सम्याग्बर्यो चता इति, नेह 
पुनदूष्यन्ते। 

भास्कराचा्यास्तु-सीप्रोऽन्तःशाद उपाध्यवच्छिश्नष्याऽन- 
न्यभूतस्य वाचकः । तथाच यथा आकारस्य पाथिवाधठानावरच्छि- 
नर कणेच्छपर, यथा च षायोः पञ्चवृत्तिः प्राणो, यथा च मनसः का~ 
मादयो इृ्तयस्तथा ब्रह्मणो जीवः। स च ब्रह्मणा मिक्षाभिक्नः। त- 
स्याऽभिन्षस्वं खाभाविक्, भिन्नत्वमोपाधिकम् । निरवयवस्य ब्रह्म 
णाऽशाङ्ोकारस्तु पिस्फुलिङ्गदटन्तधरुनारतयाहुः । तत्राशन्वं तु गुक्तं 
भिन्नामिन्नत्वं च । श्चोतत्वःत् । भिन्नस्वस्यौपाधिकल्वे न्वसद्कतम् । 
अतदघ्रान्तविरोधात् । पादाऽष्येति मन््रवणस्य च विरोधात् । म- 
सत्रवणैसुत्रधिरोधात् । भुतो पुराणेषु च धव्रेन्दरियस्य दिग्देवनाक- 
त्वेनातिरिकस्यैव सिडत्वात् तस्य खाभासत्वादरण शष्टान्नस्या- 

प्ययुक्त्यात् । भ्राणमनोदष्टान्तयोरप्वभ्रौतत्येन भरोतदृष्टान्तधिरुदध- 
त्वेन चायुक्तत्वादिति । 
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भिश्वुस्तु -धास्तवमेवां दत्वं मेदामेदशरुतिभ्यामुपगम्थ भेव्ा- 
भेदावुभावपि स्वाभाविको मन्यते । तथाच यथा पितापु्रयोरभ्नि- 
विस्फुलिङ्योश्च विभागेनामिभ्यक्तिलक्षणः कायेकारणमावस्तथा 
नीवब्रह्मणोरपीत्युपपथते। अमिष्यक्तिश्च स्वव्यापारारूढता । नच 
भेदाभेदौ षिरुडधौ कथमेकत्र सम्मेतामिति शङ्यम् । अन्योन्या- 
भावलक्षणस्य मेद स्याविमागलक्षणनाभेदेनाविरोधाद् विभागावि- 
भगरूपयोर्भेदाभेदयोः कालभेदेन व्यवहारपरमाथमेदेनाविरोधा- 
च्च । नचाऽयममेदो गोण इति वाच्यम् । वणं जलमभूत्, दुग्धं 
जलमभूत्, यत्र त्वस्य सवेमात्मवाभूत्, आप एवेदमग्र आसुः, वा- 
युभूत्वा धूमो भवतीद्यादिलोकवेदयोः प्रयोगबाहुव्येन अविभाग- 
स्यापि मुख्यामेदत्वात् । भिदिर् विदारण इत्यनु शासनाख्च । पर- 
मात्मा जगद्रपी सवेसाक्षी निरञ्जनः भिन्नाभिन्नस्वरूपेण खतो 
ऽसौ परमेभ्वर' इत्यादिस्मृतिशतादपि मदामेदयोर्धेरोधोऽ्ाम्राणि- 
क इति । ननु भवत्वेवं भदामेदयोरविरोधस्तथापि ब्रह्मणो निरवय- 
घत्वाज्जीवस्य मुख्यं ब्रह्मांशत्वं न सम्भवतीतिचेन्न । अंशत्वं हि स- 
जाती्यत्वे सति कदाचिदविभक्तत्वमेव वाच्यम । अन्यथा पुभ्रचेतने 
पितृचेतनांशब्यषहारानुपपत्तेः । विभागश्च लक्चषणान्यत्वम् । आभि- 
व्यक्तधर्मेमेद इति यावत् । ददश्श्चां्यो निरवयवस्यापि सम्भवती. 
त्यदोषः। यदि चावयवत्वमेवांशत्वमिष्यते तथापि सजातीयाधिभ- 
क्तत्वगुणेनैव जीरवेऽशशाब्दो गोणो युक्तो, न तु घटाकाशादिवत् भ्र- 

कारान्तरेण गोणः । मेदप्राहकशचुल्यादिबलेनागिविस्फुटिङ्गादिह- 
न्तानामेवादसतव्यत्वादिति चाह । पतमथ मोक्षधर्मथिशाम्पायनवा- 
कयेश्चोपष्टग्भयन् व्याससम्मतत्वमस्य इदीचकार । तदस्माकमपि 
सम्भतमेव । एतावान् परं विरोषो यदस्मत्सि्धान्ते श्ुतीनामेव भु- 

त्वात् वयैव विरुडधमोध्यन्वं कन्तुमफसुमन्यथाकततं समथत्य- 
मदूभुतकमेत्वं महामहिमशालित्वं च निधित्य ब्रह्मसमिर््येनेव भेदा- 
ऽभेदाधिरोधोऽखण्डत्वं, सारात्वमन्यश्च यदनुपपद्यमानं लौकिक 
माणैस्तत् स्व समथ्यैते । अनेन तु युक्तिभिः समथ्यत इति । 

रामायुजाचायांस्तु-ज्ञाऽञो द्वावजावीशानीशाविल्यादिशचुतेर- 
ल्यन्तमिन्न इति माध्वमतम, उत परमेव ब्रह्माविद्या भ्रान्तं जीवः, 
तवमसि, अयमात्मा ब्र्मेयादिशुतेरिति शाङ्करमतम्, अथवा ब्रह्मे 
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धनायुपाध्यवच्छि्न जीवः, तत्वमस्थादिवाक्येभ्यः, उपाधिश्च स्य 
इति भास्करं मतं योपन्यस्य स्ष्न्यसुर्यत्वनियन्तृत्वनियम्यत्वादि- 
कपावुभयथाव्यपदेशात् तस्वमस्यादावमेदेन व्यपदेशाच्च जीषो श्र- 
हार्णोऽाः । नच मेदव्यपदेशानां प्रसिद्धाथत्वेनान्यथासियस्वं शङ्ा- 
म् । बरह्मसूज्यत्वतन्नियम्यत्वतच्छरीरत्वादीनां प्रघयक्षाद्यप्रसिखाथोनां 
कथनेन सिद्धस्य मेदस्यान्यथासिद्धताया वक्तुमशशक्यत्वात्। अत एव 
जगत्ृषटयादिवादिनीनामपि, न मिथ्यार्थोपदेशपरत्यमपील्येवं पृष द्- 
पितमरपि शारं भास्कर च मतं सङ्कुपेण दूषयित्वा, ततः, प्रकारा- 
दिवन्नवं पर दति सूत्र प्रकाहाद्िवज्लीवः परमात्मनोप्शः। यथा भा- 
स्वतोऽग्यदेमोषरूपः प्रफाशोऽदो भवति । यथा गवादवादीनां गो- 
त्वादिविशिष्टानां गोत्वादिकं विशेषणमंशः।यथा वा ०५५२ ~ 
ष्यदेदेहोऽदास्तद्वत् । अश्वं वेकवस्त्येकदे शत्वम् । अतो = 
कस्य धस्तुनो विशेषणमेदा पव । तथाच विवेचका विरि षस्तु- 
नि विहोषणांऽदोऽयं विशोष्यांऽदोऽयमिति व्यपदिशन्ति । विहोषण- 
विहोष्ययोरशांरित्त्रेऽ्पि स्वभावयैश्चण्यं रदयत, पव जीवपश्यो- 
विंशेषणविरोभ्ययोरंशांरित्वं स्वमावमेदश्ोपेपद्ते । तदिदमुख्यते। 
मैवे पर इति। एवश्च जीवपरयोिंशेषणापिरोष्यत्वङृतं स्वमावषेल- 
क्षण्यमाद्ाय मेदनिर्देशाः प्रवत्तन्ते । अभेदनिर्देशास्तु पृथकर्वित्य- 
नहविशषणानां विशोष्यपयन्तत्वमादाय मुख्यत्यनोपपचन्त ईतिभ्या- 
चक्रुः । 

शेवस्तु- मायां तु प्ररत विचान्मायिनं तु महेश्वरम, अ- 
स्यावयवमभूतेन व्याप सवेमिदे जगदितिश्वेताशवनरधुतिमुपस्यस्व ध्र 
ङृतिविशिश्य प्रहम्णोऽक्षो जीव इत्याह । अंशत्वं च पूंवद् आह । 
अश्रापि सिद्धान्तादियानू मेदः । पएतेविंेषणविरष्ययोर्भदस्तयोः 
स्वभावभेदश्च नैसर्गिक एवाङ्खीकियते । सिद्धन्ति तु प्रजयेयेती- 
च्छादेतुकः । नेसगिंकपक्षेऽपि वरिरुदढधधमोधारत्वात् सामथ्योदेव मै- 
क्त्वादिविरोध इति शुद्धाद्ैते निरवद्यम । अतोये घादा यानिख 

दृश्ैनानि तानि सवौण्येतदेकदेशावलम्थानीति बोध्यम् । 
माभ्वास्तु-अंशान् द्विविधान् वदन्ति । केचिदमभिन्नाः कर- 

चरणादिवत्, केचिद्धिश्नाः पु्रादिवत् । तत्राद्या मत्छाद्यषतारः। 
द्वितीया जीवाः । 
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वनमालिदासस्तु-तद्धिज्नप्वे सति तत्सरशत्वमेशत्वम् । 
यथा चन्द्रमण्डलाच्छतांशो गुरुमण्डल इति भिन्नां शस्वरूपमाह । 

तेन प्राखीनमाध्वमते रादयेकरे शत्वरम॑शत्वं फटति । वनमा- 
टिमते तु साहदयाल्पत्वषोधनाथत्वादौीपचारिफमंशत्वं फलति । 
प्रकाशादिवन्नवं पर इति सूत्रव्याख्याने च, यथा तेजोंऽकयोः काला- 
भ्रिखयोतयोजलां शयोरमृतसमुद्रमूषयोः पृथिव्यंरयो्मरुपुरीषयो- 
स्तत्तदं शत्वाविरेषेऽपि यथा नेकप्रकारता, किन्तु सदसत्तया विवेक- 
स्तथा मत्स्यादीनां स्वरूपांशानां भिक्ांशानां जीवानां च । पव- 
आंरातुस्ये$पि कालाप्रितेजसोरमिमानिदेवतेक्यं खचोत चाभिमा- 
निभेद् इति तत्कृतं वैलक्षण्यमिटयादुः । 

अश्रदेमवधेयम । सूत्र, नैवं पर इत्यनेन यत्प्रकारको जीवस्त- 
सपकारकफत्वं परस्मिक्निषिष्यते प्रकारादिशष्न्तेन । भवद्धिस्तु पर- 
स्षरूपविचरेणं स्व्पांशानां तथात्वं साध्यते । तत्तु सिद्धे परस्य 
तथात्वे अथोदेव सेत्स्यतीत्यपाथः प्रयासः । परस्य निर्दोषत्यैतु न 
भवदुदितरीलया सिद्धति । तेजोजलमुवां काटाग्न्यमृतसमुदरमेरूणा- 
मेवैकाभिमानित्वं नान्यषामिलेवं विभागस्य पुराणादिष्वदरोनात् । 
पुथिग्याः सर्वसहात्वेन दोषसम्बन्धस्य सिद्धतया शान्तस्य विर- 
त्वप्रसङ्ाच्चं । तेषां खां शराद्यमिमानित्ववदीश्वरेऽपि जीवरा- 
इयसिमानिन्षप्रसङ्धाच्च । अनभिमानित्वे तु भिन्नत्वस्य भवद्धिरेमो- 
पगतन्वादशत्वस्थैवासम्भवः। अथ रारिवदंरित्वं विभाग्यते तदा तु 
तस्य साजाल्यमातरे पयेषसानात् ततो मिन्नस्येकेशस्य दूष्रण राशी 
दुषणसंसगेस्य रोकेऽप्यभावाते परिदारस्थेव वेयथ्येम्। एवं पितुपु- 
शरभाषेपि, पुश्रे काणे पितरि तदभावात् परिदारवयथ्यंमव । नच 
तदृषोधङ्गश्वुतयाच्नुपपत्तिः । अस्मद्रीत्यापि तवुपपन्तेः। किञ्चैवं नेम- 
गिके भदे अवान्तरसृष्टाविवदिद्ष्टावपि पूरवैमोश्वरे जीवानां पिण्डी- 
भाव एव वाच्यो, न स्वैकष्यम । तथा सति तेषां भिंन्नत्वन, बहु 
द्यां नामरूपे ष्याकरवाणीत्याथुक्तं स्वस्य बहुमवनं नामरूपग्याकल्- 
त्वमुलमपुरुषग्रयोगश्चोपरुदश्ेत । अभिमानित्व जीवतोल्यै शाप- 
दयेतेति। 
्रकृतमनुसरामः। स्शतौ सूत्रे घांशशाण्य उक्तः, शतो च पादशब्दः । 
उभावप्यनेका्थत्वात् सन्दिग्धौ । भशराब्दस्तावद्षयवे पुप्र खण्डे 
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विशिष्टवस्तवेकदेशे राद्येकदेशे च प्रसिद्धः। श्रत तु पल्यामपि 
परंपरया, भदा वा एष आत्मनो यत् पत्नीरिति । स॒ आत्मानमव 
देधाऽपातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तदेतदंडृगलमिवि 
तस्यां अदत्वकथनाददधंशब्दष्य च कोशे पुस्य्योऽद्धं समे$शाक १. 
हव॑ शाविशेषे शक्तेः पाद् राष्दोऽप्यवयव एकदेरे ध । अवयवे तु प्र 
सिदधः। पकफदेशे तु विश्वो वैश्वानरः प्रथमः पाद इति । यचध्येतेषु 
यस्य कस्याप्यथस्य प्रहणे लक्षणादापरसंसर्गो न भवति, तथापि भु. 
तावृणेनामतन््वोरभ्निविस्फुलिङ्गयोशच दष्टान्तकथनात् तदनुकूल प- 
धांशांशिभावो ग्राह्यः । तथा सति खण्डावयवादिरूपस्तन्नित्यत्वाद- 
बाधकधरुलयनुरोधादविकृतस्वरूप पएवांशः सिद्धति, न निलयाभन्नः 
केवखविरोषणहपो वा । प्रलयददायामविभगिन पिण्डीमाव पश्ये 
वा श्छि्सवेनैव सस्वात् तदालिङ्कितस्य ब्रह्मणः स्वस्मिश्रहमितरः- 
मिन्न हति प्रतीतेरथंसिधत्वात् खशिपराक्वाटे बहु स्यामित्येकत्ववु- 
द्विपूवेकस्य सङ्कटपस्य पीडाप्रसङ्गात् । तस्या पकत्वघुद्धेभ्रमत्व- 
प्रसङ्धेन महोपष्ठवप्रसङ्गाच्च । अस्मत्पक्षे तु मोक्षेऽपि चरण पये- 
क्यम् । चये च सासतपतश्चरणं प्रविष्ट इत्यादिवाक्यात् । अर्ता. 
ऽशाशिमावः स्थामिसवरकभावो, यो यदंशः स ते भजेत्, नाऽ्ष्द्रो 
रुद्रमचयेदित्यादिवाक्यान्येक्यं चेति स्व प्राञ्जलमुपपद्यते । प्वं 
जीवानामंशस्वे जीवश्रूपविचारेण नानात्मवादो, भगवत्खरूप- 
विचरेण चेकात्मवाद इत्यपि प्राञ्जलमेव सिद्धति । दस्तपादादीनां 
परस्परमेदपुरुषामेदयोलोकेभ्पि दशनात् । पवश मुक्तो जीवानां भ- 
गवदैक्येऽपि तेपां तत्तद ्गेभ्वेव प्रवशाद्धेद स्िष्णुरेवाभेदः। भगव- 
क्नियम्यता च प्राञ्जरेव । यथा हस्तादीनां तत्तन्नामकत्वं, तद्ज्ीदा- 
नामंरानां जीवनामकत्वमात्मनामकत्वं च निवौधम् । स्वगतद्रैं 
तु न दोषाय । मेदसदिष्णोरेषमिदस्य सिद्धान्तऽङीकारात् । भत 
पव श्रीवसुदरेषभगवत्संवादे$पि, आत्मा ह्येकः खयं ज्योतिरिति कलाक 
नानात्वदृटरोपाधिकत्वेन भ्रान्तत्वं निरुप्य स्यजीवस्वरूपयोर्विचा- 
रणेकासम्यं बोधयता भगवता, 'खं वायुर्ज्योतिरापो भूलत्टृतेषु य- 
थादायम् । आविस्तारोऽ्व्पभूर्येको नानात्ं यालसावपी'ति ऋक 
सादिपश्चमहाभूतदषटान्तेनेकात्म्येऽपि नानात्वस्य बास्तवत्थमुपायि- 
ए्यङ्गपत्वं च बोधितम् । अन्यथा पृवण्छोके एव नानात्वदृ- 
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गणोपाधित्वेन भ्रान्तत्वे बोधिते तत पव नानात्वस्य निश्चत्वात् 
स्रादिपश्चमष्टाभूतदृष्टाम्तेन नानात्वं न स्थापयेत् । कवलाकाशषटा- 
स्तेनापि घटाकाशमहाकारावदेकत्वस्योपाधिकनानात्वस्य च सि- 
खौ सांशानि भूतानि भूतान्तराणि न रएटन्तीकु्यात् । अर्तोऽशत्वेन 
नानात्स्य विद्यमानत्वात् परापरभावधरित प्वैकात्म्यवादो भग- 
घदभिमत इति सिद्धति । तेन परममुक्तदशायामेक्यामिग्यक्ता- 
धपि पुरुषस्य खाङ्धेभ्विव भगवतो जीवेषु नियम्यता न षिरुद्धाते । 
ननु परममुक्तेष्येदवयोदिवत्वे सिद्धे नियम्यतया कि षा कायैमि- 
ति श्याम । स्वस्य मुक्तोपखप्यत्वात् खसवाखप्राकट्य च्छायां ख- 
सेवार्थं खेन सह तत्पराकर्थमित्यादि बोध्यम् । नचेवे सति नाना- 
त्वनिन्दाबोधकश्चुतिविरोधः शड्यः । तत्र हि प्राणस्य प्राणमुत 
चषुषश्च्युरित्युपक्रम्य सवो धदविकत्वं वदन्, नेह नानास्ति किथ- 
मेति स्वरूप नानात्वं निप्रधात । तेन यथा जीवे प्राणादयो भिन्नाः 
स्वयं जोवस्तेभ्यो भिन्न इत्येवं नानात्वं, न तथा ब्रह्मणि, किन्तु स- 
धोधिदेषिकल्वात्, प्राणन्नव प्राणो भवतीत्यादि शरुत्युक्तं प्राणादिका- 
य स्वयं स्वरूपेणव कुवेश्नाना नेति नानात्वं निषिद्ध तादश यः ध्रा- 
णादिनानात्वं पश्यति तस्य निन्दा रियत । तन म्रान्तप्रतिपश्ननाना- 
स्वस्य दशन एव निन्दापयवसाने, न तु कायमेदेन प्रापे तस्मिन् 
प्राणन्नेव प्राणो मवतीति श्ुत्येव नानात्वस्याङ्गीकारात् । यथैकः 
पुरुषो पाचनपाठनादीनि भानाकायोणि कुव॑श्नाना न भवतीति तद्द् 
अह्मापीत्यदोषात् । पतेनेव, न हयस्ति दैतसिद्धिरत्मैव सिद्धोऽ्िती- 
यो मायया शन्यदिषेत्युत्तरतापनीयोक्तं समर्थितं जेयम । अशांशि- 
भावेनैव नानाका्यकरणेऽपि खरूयेक्यानपायात् । श्वं च म्कृतन्र- 
सिहतापनीव्याख्यानादेवावगन्तव्यमिति नेह प्रपञ्च्यते । नच, यदा 
वैष एतस्मिन्तुदरमन्तरे कुरने अथ तस्य भयं भवतीत शरुतिषि- 
रोधः। अत्र मेदद्शेने दोषस्यानुक्तत्वात्, कुरुते हाप पदेन तथा 
निश्चयात् । क्रियासाध्यस्य तस्य मेदस्योपमानादिकरणे एव स- 
म्भवात् । तस्मादयमेव पक्षो निदुष्ट इति ॥ ५३॥ १६॥ 

इति भोमदह्वभाचायै चरणनलचन्द्रनिरस्तहदयध्वान्तस्य 
पुरुषोत्तमस्य कृता भाष्यप्रकाशे द्वितीयाध्यायस्य 

तुबीयः पादः॥ २॥३॥ 



भथ दितीयाष्यायस्य तुथः पादः । 

तथा प्राणः|॥ १॥ 

जीवकशषरीरवर्तिनां प्राणादीनां विचारार्थं पादारम्भः। 
तत्र जीवं निरुप्य ताहशधर्मवत्ं प्राणे अतिदिशति । 

प्राणङब्दप्रयोगः परियतलाय प्राणा ईन्द्रियाणि। 

तथा प्राणः ॥ पूवेपादे जीवस्य स्थुलकारीरमिष्पादकानां भू- 
तानामुत्पत्तिक्रमादिकं विचाये ततो जीवखरूपं विचारितम् । ६- 
न्द्रियादीनां तु स्वरूपादिकं न विचारितमिति तुरीये पदेऽवसर- 
सङ्कतिं बोधयन्तः पादप्रयोजनम्राहुः । # जीवशरीरेत्यादि # । जी- 
घर्धुलदारीरमध्यवतिनां रिङ्कशरीरघटकानामन्तबेहिरिग्द्रियाणां 
प्राणानां च विचारार्थं पादारम्भ श्यथैः। अश्रेतेषां शरीराम्तरष- 
सित्वोक्तया शरीरान्यन्यतिरेकानुविधायित्वं दरितम् । तत्र हयी 
विधा सम्माव्यते। शरीरबदुत्प्तिनाशराणित्वं॑बा जीववद्रत्या- 
गतिशारित्व वा। आचायां वियदादिवद् ब्रह्मकायत्वम् । दितीयस्यां 
्ीधवद् ब्रह्मां शत्वम् । सवैविक्षानप्रतिक्षायास्तूभयथाऽपि सि्िर- 
तोऽग्रोमयोमेष्ये कि विवक्षितमिव्याकाङ्खायां प्राणादिनिल्यताग- 
मकस्य श्ुतावनुपरम्भाद, पतस्माञ्जायते प्राण द्यत्र जन्मोपल- 

स्भाखच कायत्यमेव विवक्षितमिति पूवेपक्षे प्रश्लमिदं सूत्रमित्यी- 

हयेन वयण्यक्षते । # तत्र जीवमिल्यादि # । अतीतपाश्रान्ते मदष्टा- 

नियमेन परमते निरारृतम् । यधपि तत्संनिहितं तथापि तद्त् पा- 

णानां निराकायैत्वामावेनादष्टधमेस्यातिदेष्टव्यत्वाभावात् सतः पूर्व 

प्रकृतो यो जीवः स एव वियदादयेक्षया सन्निहित इति जीवसमाने- 
धर्मवसवं प्राणेऽतिदिशतीष्यथैः । नन्वान्तराणां सर्वेषामनत्र विखा- 
यत्वात् तथा करणानीति षकतभ्ये कथं प्राण एवा्रोक्त इत्यत आ- 
हः # प्राणशब्येद्यादि # । ननु तथापि मुख्ये तद्वाचके पदेनुक्ते कथं 

तषामबगम श्यत आहुः # प्राणा शश्वरियाणीति # । भथ ह प्राणा 
९७ 
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एनसो मुखयत्वादेकवचनम् । उत््रान्तिगयागतीनामियारम्य सर्वो 
पपततिरातिदिष्टा, चिदेशस्यापि तिरोभाव शति पृथङ् निरूपणम् । 
ननु तद्गुणकारत्रादयः कथमुपदिश्यन्त इतिचेत् । न । सयम 
अत्ति तत्रापि, ये प्राणं प्रह्मोपासत एति ॥ ९ ॥ 

अहं धेयसि व्यूहिर इत्यादिशरुती प्राणशब्द इन्द्रियेषु प्रसिद्ध इति 

साऽपि मुख्यप्राय इति ततोऽपि सुखेनावगम इत्यथः । तिं कथमे- 

कवचनप्रयोग इत्यत घाटः । # मनस शत्यादि # । यिङ्कशरीरे त- 

दयैव प्राधान्यात् तथय्थः। ननु प्राणेषु वियदादिधमोतिदेदो, स प्रा- 
णमसृजतेति श्रस्युक्तं घृञ्यत्वरूपं जन्यलिङ्कमतिदे शकम । जीवध- 

अतिदेशो -किमतिदेशकमिलयततं आहुः । # उक्कान्तीत्यादि # । स 
यद्ाऽस्माच्छरीरादुकरामति सदैवैते: स्वैरःक्रामति यथा महारा- 

जो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवत्तेत एवमेवैष 
पतत्ाणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तेते । स यदा भर- 
तिबुध्यते । यथाश्रेज्वैकतः सवौ विशो विस्फुशिङ्गाः परतिष्ठरन्नवभ- 
ेतस्मावार्मनः प्राणा यथायतनं विग्रतिष्ठम्त श्यादिपूक्ता जीवसह- 
भावावयोधिका था सर्वानुपप्तिः सेव, विप्रतिषिद्धधमंसमषाये 
भूयसां स्यात् स्वधमैत्वमिति पूवेतन्प्रोकतन्यायाज्ञीवसमानधमातिदे- 

हाकत्वेनोपदिष्टे्यथः। ननु सर्वोपपत्तिसाम्ये जीवधमातिदेशश्या- 

थंदिव सिदधेरिदं सुभरं पू्ैपाद् एव प्रणीतं स्यात् पृथक्पादान्तरे धि- 

खारस्य कि प्रयोजनमत आहुः । # विदैाल्यादि # । तथाच जड- 

स्वादियदादिततुस्यत्वं सम्भाभ्येतेति तन्निदृत्यथं पृथग्विचार दव्यथः। 

अत्र जोवसाम्यममन्वानः पृच्छति । # नन्वित्यादि # । नु सर्षो- 

पपस्तिमध्ये तदृशुणसारस्वतदृव्य पदेशौ गुणानां यावदातमभाषित्व- 

मन्ये च धमाः भ्रविष्रास्ते च प्राणविषयका न प्रसि्ास्ते कथमु- 

यन्ते इत्यथः । अत्र समादधते । # नेत्यादि # । अयं पयैनुयोगो 

न फायेः । बृहदाण्यके, प्राणा वे सयं तेषामेष सत्यमिति शुतयुक्तं स- 

ह्यमल्ति । तैत्तिरीये तत्र प्राणेऽपि ये प्राणं ब्रह्मोपासत ति व्यपदे- 

क्षोऽस्ति । एवं षडाखायेतराह्यणे प्राणवाक्वश्रुःभओोत्रमनोहदयेषु प्राणो 
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गीण्यस्तम्भवात् ॥ २ ॥ 

ननु उत्काम्यादिश्रुतिगौणी भविप्यति । न । गोण्यमम्भवा- 

त् | सा श्रुतिगोणी न सम्भवति । एकव श्रुतिजेषि मुरूया पराणे 

गौणीति कथं सम्भवति ॥ २॥ 
तत्पराक् श्रुतेश्च ॥ ३॥ 

चे ब्रह्म वाग् तर ब्रह्मनि व्यपदेशोऽभ्ति । म प्राणन नापानेन मस्या 

जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मि्नताबुपाधिताविति सष- 

पराणनरूपो ब्रह्मगुणः प्राणऽस्नि । चश्ुषश्चश्रुः शरात्रस्य श्रात्रमिति ते 

घां स्वस्वका्यक्षमत्वमपि ब्रह्मगुण एव तत्तदन्द्रयप्वाम्न । स पथ 

च नेषु सारभूता जडान्तरभ्या वलक्षण्यसम्पादकत्प्रात् । स च ध 

मा यावत्तत्स्यिनि तेषु तिष्ठुतीनि कायवकादेवावगम्यते । इन्दरिथव- 

धस्त कायक्षमत्क्मेव, न नाशः । पुनः शरीरान्तरेऽय संक्निधाना- 

त् । अतस्सद्गुणसारत्वादयस्तश्रोपदि द्यन्ते इति न पयनुयोगाव- 

क्ादाः। तथाच जीवधरमीणां भूयस्त्वात् तपामवातिदेशो युक्तो न 

वियद्ादिधमोणामित्यथः॥ ?॥ 
मोण्यसम्भवात् ॥ अतिदेशकमाक्षिपति । # नन्वित्यादि # । 

ननु नित्यत्वस्याश्चवणादुतकान्दयागतिशरुतिनोशोत्पनिपरतया सप्य- 

त्वादिश्रुतिश्चोपासनापरतथा गोणी मविध्यताति न नासामतिदेश- 

कत्वमित्यथः । भग्र समादधते # नेद्यादि # । कुतः १ गोण्या ॐ 
सम्भवो मीण्यसम्मवस्तस्मात् । अश्र तथेति पृचम्मादनुवतते । प- 

वमप्रेऽपि। तेन बुचिस्यहतुशयुद्धथौनि चत्थायभ्रिमाणि सुश्राणीनि फ- 

लति । असम्भवं श्ुस्पादयन्ति । पकेवव्यादि । स ॒यदाऽस्मादि्यत्र 
दवितीया उत्करामनीतिं भरुतिस्तु सर्वषां सहभावं विधानं पूवामेवा- 

तकरंन्तिमनुवदत्यतः पूर्वोक्तकैव भुतिर्जवि मुख्यां प्राणिषु गीणीति 

युगपदृसिद्वयविरोधाश्न सम्भवतीति न तासामलिदेशाकत्वहानि- 

रित्यर्थः | पतेजैव जीवे गौणी, प्राणिषु मुख्येति वदन्त एकदेरिनोऽपि 

रत्यक्तः । वैरूप्यस्य तोस्यादिति बोध्यम् ॥ २॥ 
तसा श्रुतेश्च ॥ अश्रापि तथेखनुवत्तते । सुत्रप्रयोजनमा- 
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जदत्वेनाधिकविचारोऽ् क्रियते । शष्ट; पूषेमपि प्राणा- 

दीनां स्थितिः श्रुयते । असद् वा इदमग्र आपीत तदाहुः, कि 
तदसदासीदित्युषयो वा व तश्र अपदासीव् तदाहुः, के ते ऋषय 
इति पाणा वा ऋषय इति । ननु सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- 
बाद्रतीयमिति विरोध इतिचेत् । न । स्वरूपोत्पत्निरेवात्र निषि- 
दषते । जीववत् । न वुद्मः । उद्भमाव् पूर्व तु सदेवेति श्रुतिः । 

चकारान्मोकषे तस्यापि सम्पत्तिः श्रूयते स्थणान्तरे । एतस्माला- 

यते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चेति श्रुतिरविस्फुणिङसटशी ॥ २ ॥ 

इः । # जदत्वनेस्यादि # । जडानां भूतानां चिरस्यायित्वदशनासा- 
धत्रैव प्राणानामप्युत्कान्त्यादिः सम्भाव्यत इति तदमावाय प्राणानां 
नित्यत्वविचारः क्रियत इत्यथं : । तमेवाहुः । # खष्ेरित्यारि # । शु- 
तिस्तु वाजिनामग्नि्रकरणस्ा । अत्र प्राणा तिं बहुवचनमिन्दरिया- 
णां गमकम्। छान्दोग्यविरोधमाशद्या परिहरन्ति । # नन्वित्या- 
दि # । # नेत्यादि च # । तथाच न तस्याः शुतेर्विरोधो, माप्यनित्य- 

त्वपिलय्थैः। चकारप्रयोजनमाहुः। # चकारादिदयाि * । यथा सु- 
टे; पराद् स्थित्या नित्यत्वं खभ्यते तथा मोक्षे तदीयगप्राणदे ब्र्यसम्पत्तिः 

श्रूयते शारीरबराह्मणे । न तस्मात् प्राणा उत्कामन्त्यतरैव समषनीयते 
्रह्ेव सन् बरह्माऽप्येतीति । अत्रैव समवनीयन्त इति । उत्करमहेतृना- 

अविधाकामकममणां निदृत्तत्वाद् ब्रह्मण्येव सम्पदन्ते शत्यथेः । नचेयं 

जीषन्मुक्तव्यवस्येति श्याम । तत्रोत्कमशङ्काया प्वाभाषेन तद्मा- 
त् । अत्रे अहिनिल्वेयनीदष्टान्तद रौनेन स्थू- 

लदेहत्यागद्यैव तश्र लामाश्च । अतो नित्यत्वा साऽपि संगृ्यत 
त्यथः । भरुत्यन्तरषीडामाशद्या परिदरन्ति । # पतस्मादित्याि #। 

तथाच विस्फुलिङ्कवाक्ये यथा ब्युश्चर्णं, तथाऽत्र प्रावुभौव इति 
तत्साददयम् । स्वरूपोत्पत्तेरपि विभागानन्तरभावित्वात् खा- 
चयुत्पत्तेरपि न विरोधोऽतो न तस्या अपि पीडेत्यथेः । विसगे- 

द्यापि विभागङ्पत्वादयमेष न्यायः, स प्राणमदसजतेदयश्रापि दष्ट- 
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ततपूवैकत्वाद वाचः ॥ ४ ॥ 

मनः पूर्वरूपं वागुत्तररूपमिति । तस्य यजुरेव शिर {ति । 
तथाच बेदानां स्वत उत्यस्यभावाव ततपूेमनसः कथमुत्यत्तिः॥॥४॥ 

सप्तगतेर्विोषितत्वाच ॥ ५ ॥ 

तसु्रामन्तं पराणोभनू्तापति प्राणमनूत्कामन्तं पर्वे पाणा 

ज्यः । एतेन भ्ु्यधिरोधग्रतिपादनरूपत्वादृध्यायसङ्तिरपि स्मारि- 
ताश्या॥३॥ 

तत्पू्वकत्वाद्वाचः ॥ ननु खृष्यादौ प्राणयितिभरतेरषान्तरपर- 
टये प्रागवथितपजापतिप्राणसन्ताप्रतिपादनेनाऽप्युपपधमानस्वान्न 
तया प्राणनित्यत्सिद्धिरिति शङ्गयामिदं सृत्रमहित्याशयेन म्या- 
कुन्ति । # मन इत्यादि # । पूषैया श्रुत्या मनोषाचोः पू्५सरभा- 
वन्यया च मनोमयस्य वेद्ात्मकत्वे बोधिते मनोवाचोवरत्तमेदा- 
देव भेदो, न तु खरूपत इति सिद, निश्वसितशरुत्या, वाचा विङ्- 
पनिल्ययति श्रुत्या च वदानां निश्वसिरूषतया नित्यतया च खरूपतं 

उत्पस्यभावादुदगममारमेष । तथा सतिं तत्पूवंरूपस्य मनसः कथ- 
मुत्पततिः सम्मवति। तस्मान्न तस्याप्युत्प्तिः किन्तूदगममात्रमेवा- 
त्तयोर्नियत्सिद्धिरित्यथः। नन्वेवं भगवन्मनोवाचोनिष्यत्वे जेषा- 

नां कथं नित्यत्वसिद्धिरितिचेत् । उच्यते । तद्व्यष्ि्वाव् सिद्गि- 

रिति। अत पवाग्रे ऋछोकाः सुभ्राण्यनुव्यास्यानानि व्याख्यानान्य 

दैवेतानि सवौणि निश्वसितानीस्युक्तम् । दमेव चैकादशस्कन्धे 
स ष जीवो विषरप्रसुतिरिद्यादिग्छोकश्रये स्फुटम् । तत पवा- 

चर्यिरपि निबन्धे 'अस्मद्ादिमुखेनापि शीडायं सवतो हरिः । शब्द् 
भें वितनुते रुपेष्विव विनिश्चय त्युक्तम् ॥ ४॥ 

सत्तगतेर्वि्ेषितत्वाख्च ॥ पं प्राणमनोवाश्वतिदेरिकाया ड- 

पपत्तेः सि्ाधपि चश्वुरादिषु न सा स्फुटेयतस्तद य त्वन्तरं षद्- 

तीह्याशयेन व्याकु्बन्ति । # तमित्यादि # । पाभ्यां वाक्याभ्या- 

म । मथारूपह द्यादिषु पूयैवाक्येपूकानां चक्रादीनां सप्तानां ु- 
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अनन्करामन्तीति पूर्वोक्तानां घक्षुरादीनाम्, अथाण्पङ्ञो भवतीये- 
कीभवरति न पहयतीयाहूरियादिमिर्जौवगतिः सप्तानां गतिभिवि- 
होष्यते । सप्तगतयस्तेन विहोपिता एकीभयतीति। अतो जीपरसमान- 
योगषमत्वास्जीवदुस्यतेति । चकाराव तत्तदुपख्यानेषु चषुःपरभू- 
तीनां देवतां वादश्च । अवश्चतनतुरयसम् । 

ख्यप्राण गन्ुत्तरं गतिरुच्यते । सा सप्तगतिः । यथपि पूवैवाक्येप्व- 
एटावुक्तास्तथापि मनोवुदशोश्रेत्तिभेदोऽन्तः करणत्वेन एक्यमतः स- 
प्त्वामिति सप्तगतिंः। किञ्च तेन प्रचोतिनेष आतमा निष्कामति चक्रु 
ठो घा मृदूरध्नो वेत्यादिना उस्षरवाक्येन षक्ष्यमाणा या जीषगतिः सा, 
अथारूपज्ञ इत्यादिषु पूवेवाक्यधु सप्तानां गतिभिर्धिंशेष्यते एकीभ- 
घतीति सप्रगतयो वा तेन जीवगमनेन विहोषिता पए्ीभवतीति । 
अतः, अनश्वरभावस्याजन्यत्वेन तथेलथः चकारसुचितं हित्वन्तर- 
माहुः । # चकारादिष्यादि -# । # तत्तवुपाख्यानेष्विति # । वत- 
मीमांसाप्रभूतिषु । # चेतनतुल्यत्वमिति # । स्वरूपतोऽचेतनत्वा- 
त । तदेषां प्राणानां चिक्ञानेन धिक्नानमादायेति धममरपक्षानस्य ध्रा- 
वणाश्च चेतनतुस्यत्वम् । पवमेत्र प्राणपदे वाच्यानां जीवतुल्यत्वं स- 
मर्थितम् । प्तेस्य सूत्रस्योत्तराधिकरणे सम्बन्धे तु, पत हैतवो 
व्यास्यातरीत्या उत्सत्रमेव बोध्याः । तेन न कापि न्यूनता । 

अग्र सर्वेऽपि ष्रियदाचतिदशमङ्खारूलय शन्द्रियाणामुतपसि 
वदन्ति । 

सक्निहितजीवातिदेशानङीकारे तु केचन जीवस्यानुत्पत्तिरा- 
ख्याता, प्राणानां तूत्पस्तिराचिख्यासितेव्यसम्बद्धत्वं हेतु षदन्ि । 

अपरे तु, उत्पस्यनुत्पत्तिबोधकयोः श्रुत्योः सद्धवेऽप्युत्पत्ति- 
बोधकश्चुतीनां भूयस्त्वात् पूवैतन्त्रे च, विप्रतिषिद्धधमरसमषाये भूय- 
सां स्यात् स्पधमेत्वामिति निणयं हेतुमाहुः । 

अन्य तु, असद्धेतिषाभिश्चतिमपि ब्रह्मपरत्वेन व्याकु वंम्तः, 
भ्राणा वा श्टरपय शति बहुत्यश्वाते च गाणी षदभ्तः, सदेव सौम्येति 
चते््ातिरिकतस्व प्रागवस्थानासम्भवमेव हेतुमाहुः । 
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केचिदिदं पूरयु्तरप्ु्पर्पक्षवेन योजयन्ति । तत्रायमर्थः । 
ते प्राणाः कीयाकादक्षायां, सप प्राणाः भभवनिति तस्मात् सप्ता 

इतरे तु, एतस्माज्जायते प्राण हति श्वतिमेव हेतुमाहुः । 
तत्न सवमरोचिष्णु । श्रुता व्युश्वरणस्य जीवप्राणादिसाधा- 

रण्येनोक्तत्वात् तस्य खरूपोत्प्तिरपत्वाभायेन तैत्तिरीये, ताय 
जीवान् व्यससजेभूम्यामिति जीवऽपि कवलविसगंश्रावणात् तस्यापि 
पृथक्करणरूपतया व्युश्चरणानतिरकेण जीववत् प्राणानामष्युत्पत्य- 
भावाज्जीवयत् प्राणानामनुत्पत्तेरवाचिस्यासिततया आधयपक्षोक्ताया 
असम्बद्धताया अभावात् । मसद्धेतिं वाजिश्चती मध्यप्राणेद्धान्यप्रा- 
णङृतसप्तपुरुषखण्यनन्तरं तदैक्यनिष्पादरितस्येकस्य पुरुषस्य प्रजा- 
पतिस्वकथनेन तस्य प्राणानन्तरभावितया प्राणेषु तदीयत्वस्य व- 
वतुमशक्यस्ेन तद्विरोधानपायाद् दितीयपक्षोक्तपूषेतन्प्म्यायस्या- 
स्मत्पक्षेऽप्यविरोधाश्च । एवश्च, सदेव सोम्यति श्रुतिभ्युच्चरणात् 
पूव कालं परामृशति । ग्युच्चरणो्तरं भूनोत्पत्तः पूरव कालं घाज- 
श्रुतिः परामरुशतीति तयो्षिंरोधाभावेन पतद्म्रिमस्य योऽयं मध्य- 
प्राण शत्यादिप्रन्थस्य विरोधेन च तृतीयपक्षोक्ताया प्राणा षा ऋषय 
श््यत्र गौण्या अप्यप्रयोजक्स्वात् । पतस्माज्ञायत शयस्यास्तुरीयप- 
क्षोपन्यस्तायाः शुतेरपि भ्युच्चरणश्ुतितुस्यत्याच्च । सश्निहितजी- 
वातिदेश्ानङ्ीकरे बीजायुपरम्भेन सवषामेव रिथिलस्वादिति। 
तस्माद् भूतात्पततैः पूवे जीवानामिन्दियाणां च व्युश्चरणं, न तू्प- 
सिरिति सिद्धम् । 

भिश्चुस्तृत्पत्तिक्रमविचारायेतदधिकरणम् । तिदे शास्त्वन्तरा 
विष्ठानमनसी इति सुत्रसयोरविं्षानमनसोरित्याह । तन्मन्दम् । भ- 
नयोरोकतरसुर्रस्य पैयथ्यीपतेः । विक्षानमनमी शृत्यत्रोपलक्षणवि- 
धया अव्येष्रामपि प्राणानां प्रीत शकयत्धात् । अत्रापि प्राणमध्ये 
तयोरपि निषिष्टत्षाच्चेति । 

पवमेतेनाधिकरणेन प्राणानां जवतुख्यत्वं समार्थतम् । भतः 
परं तेषां संख्या निद्धांयेते । तन्न सप्तगतिसुत्रस्य सम्बन्धं फेचन व 
शन्ति । तदाहुः । # फजिद्रियादि # । भाष्य तु निगद्ष्यस्या- 
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ऽर्विषः समिधः सप्रनिहाः। अष्ट ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति । पप 
हति । स्न वै शीर्षण्याः पाणा द्राववाश्चाविति । नव वै पुरुषे 
प्राणा नाभिर्दशमी । दश वरै पशोः प्राणा आल्मेकादश्च इयेवमा- 
दिषु नानासंख्या प्राणानां प्रतीता । तत्र श्रुतिविपरतिषेषे कि यु- 

क्तमिति तदये समेति पराप्तम । कुतः ! । गतेः । सप्तानामेव 
गतिः श्रूयते । सप्त इह खोका येषु चरन्त प्राणा गुहाशया नि- 
हिताः स्न सप्तेति । किञ्च । व्रिरोपितत्रा्च । जीवस्योक्रमणस- 

मये सप्तानामेव विशेषिततवम् । अन्ये तु पुनरतेषामेव दृत्तिमेदाद् 
भेदा इयेवं प्राप्रे ॥ ५॥ 

उष्यते- 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ ६ ॥ 

पूरवसम्बन्धे उस्त्रं पेषकः । तुशब्दः पूप भ्यावतंयति । 

हादयः सप्तभ्योऽधिकाः । हस्तो चादातम्यं च, उपस्थ श्ाननद- 
पितव्यं च, पायुश्च बिर्जयितव्य॑च, पादौ च गन्तव्यं चेति। 

चश्ुरादिगणनायामेतेऽपि चलार इन्द्रियेन गणिताः । स्थिते 

सति, शरुतो गणनया चक्षुरादिुस्यत्े सति । अतो हितो स- 
बेति न, किन्तेकादङ्ञ । अवान्तरगणना सूचनयाऽसम्भवाभिप्राया 

उवाय) (जसता धये 

सम ॥५॥ १॥ 

हस्तादयस्तु सितेऽतो नैवम् ॥ नजु सप्तगतिसूज्रस्य पू्ोऽधि- 

करणशेषत्वे पतस्याधिकरणस्य कथं सिद्िरित्यत आहुः । * पू्घेलया- 

हि # उक्तप्रकफारक एव पूयैपक्षः, सुत्रं विहाय उपरिष्टात् कल्ेव्य- 

स्लतः सिद्धिरिलयर्थः। व्याकुवेन्ति । # तुशब्द इत्यादि # । # अत 

इति # । चक्षुरादितुल्यत्वात्। मयु तहिं सप्तादिगणनायाः कि प्रयो- 

जनमत आहुः # अवान्तरेत्यादि # सप्तगणना, चशुस्त्वश््राणरसन- 
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अधिकपर्याऽन्तःकरणमेदादिति । एकादविन्दरियाणीति सि- 
तम् ॥ ६॥ 

अषणमनोवाचामितरोन्ट्ियाणां बहुपकारकफरवेन प्राधाम्यसुचमयो । 
अष्टगणना प्रहपदकथनाद् बन्धकत्वसुचनया । नवगणना अनावृत- 
नवद्वारसुचनया । दशगणना केवलद्वारमाब्रसूचनयेदेवं सम्भवा- 
भिप्राया । सम्भवन्ति हेकादृक्षसंस्यायामताः संख्या दत्यभिप्राया । 
खतुईशसंख्या स्वन्तःकरणस्य चतुर्विधत्वात् तदभिग्राया । तथाचै- 
तज्जापनं प्रयोजनमित्यथैः। त्टकादरेवेति कथ निर्णय श्यत आ- 
हः । # पकादशेत्यादि # । गीतायां कषेत्रकथने, “ऋषिमिबेहधा गीतं 
छम्दोभिविंविषैः पथक् । शरह्मसूतरपदे श्चैव हेतुमद्धिविनिधितेरित्य- 
क्त्वा, महाभूतान्यहद्रो बुद्धिरग्यक्तमेव चद्यहद्धारादीन् भिन्न- 
तयोक्त्वा, इन्द्रियाणि दशकं चेति कथनाद् ब्रह्मसूत्रपदेष्वेकादरौ- 
घेन्दरियाणीति निर्णीतमित्यथेः। नच पञ्च कर्मन्द्रियाणि, पञ्च शने- 
न्दरियाणीति दशोक्ताः । एकं चेति भिन्नतया फथनात् संस्यापूरणस्य 
चानिन्दरियेणापि मनसा, यजमानपञ्चमा इडां भक्चयन्तीतिवत् स- 
स्मवान्न मनस इन्द्रियत्वमिति घाच्यम । अनिन्दियत्वसिदेः पूरव 
तथा संस्यापूरणस्यापादयितुमशक्यत्वात् । मेदेन कथनस्य तूमये- 
स्दियनायकतयोत्कषेवोघनाथत्वात् । अन्यथा पू्व॑द्धे बुद्धादिभिः 
सहैव फमापततः। 

यत्तु श्न्द्ियेभ्यः परा शथा हाभ्यश्च परं मन हति, बु त् 
सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, शृन्दरियाणि हयानाहूर्विषयां स्तस्य 
गोखरानित्यादिशरुती इन्द्रियेभ्यः परं मनः । इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः, 
मनसश्वेन्द्रियाणां च पेकाग्न्यं परमं तप ध्व्यादिस्मरृती च भदेन 
निर्दरेशान्मनो नेद्दियम् । क चित्कमेकाद् शवचनं तु मनस इन्द्रिय- 
प्रवस्ंछत्वेनोपचारात् । नचेन्द्ियेभ्यः परा श्यदिषु गोब्रलीवर्न्या- 
येन पृथग्बचनमिति वाच्यम् । शन्द्रियलक्षणस्य बुखध्ादावसम्भ- 
घात् । फि तह्धक्षणमितिचेत् । पएकजातीयमात्रग्यापारकरणत्वमे- 
घ । अन्यथा शरीरावीनामपीन्द्रियत्वभसङ्गात् । भन्तःकरणश्व तु 
चश्चुपादिरूपनानाजातीयज्ञानकमे प्रति करणत्वेनाऽस्य रक्षणश्या- 

९.८ 
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अणवश्च ॥ ७ ॥ 

र्वे प्राणा अणुपरिपाणाः । गतिपत्तेन नियते अणुलमेच । 
परिमाणपरमाणाभावाव् पुनवचनम् ॥ ७ ॥ 

ग्तैःकरणे अभावादिति भिश्ुराह । तन्न । उक्तश्चुतिस्प्रुतीनां मनसो 
बटघस्वयोधनेनाध्युपपत्तेः । गीतायाम्, इन्द्रियाणां मनसश्चास्मीति 

घाक्येन, पञ्चमस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने च, पकाद्शेन्द्रियचमूः प- 
असूनाविनोद कृदिति वाक्येन च मनस्यपीन्द्रियत्वसत्ताथा निश्च- 
यात् । नच लक्षणाभावः। देहस्थत्वे सति श्वानक्रियान्यतर करणत्वं 
धा, तथात्वे सतिं स्वफलनातवसन्ताज्ञापकतवं वेति लक्षणस्य सम्भ- 
धात् । यद्वा शन्द्रियत्वमनिन्द्रियत्वं चेत्युभयमप्यस्तु । नच भावा- 

भधषिरोधंः । अनिन्द्ियत्वस्य अविद्यावद मौन्तरत्वेनाप्युपगन्तुं श- 
क्यत्वात् 1 यमे देवत्वपितृत्वयोरिव मनसि कियाक्ञानमयत्वयोरि- 

वैतयारप्युमयोनिवेरे घाघकामावात्। विरोषविचारस्तु परसथानरल्ञा- 
क्रे मया कत ईति नेह प्रपञ्च्यते । तस्मदन्येषां इत्तिभेदत्वेना- 
ऽम्तःकरण पव निवेरादकादरोवेन्द्रियाणीति सिदम् 

अन्येऽपि सवे पकादशपक्षमेवाद्वियन्ते । 
माध्वास्तु । बुद्धि निवेश्य व्रादशप्राणपक्षमङ्ीकुवन्ति । श्रुति 

च काश्चिलिखन्ति । इन्द्रियाणि कतीति न विचारयन्ति । तत्रोदा- 

सीना घयम् ॥ ६॥ २॥ 
अणवश्च ॥ संख्यां निधाय परिपाणं निद्धारयतीत्याशयेन 

व्यकुषन्ति । * सव इत्यादि # । सवषां प्राणानां पूर्वोक्तरीत्या नि- 

ह्यते सिद्धे गतिमच्छेनाणुत्वमेवत्यथेः। अयं च हेतुरतिदेशात् प्रा- 

परश्चकारेण सूचितः। सुचनप्रयोजनमाहुः। # परिमाणेत्यादि # । 

स्ता्नब्रह्मणे, त एते सवै एव समाः सर्वेऽनन्ता इति यदानन्दयध्- 

बणं तसु कालत पव तथास्वबोधकम् । अनन्तमेव सखोकं जयती- 

ति फलोक्तया तथाऽवसायात् । अतो जीवे यथाऽ्ऽरात्रमात्रत्वं तथां 

प्राणिप्वश्रवणात् पुनधचनमिल्यथेः । एतेन शरीरपरिमाणत्वं सदुे- 

शविकाराशालिपरिमाणतवं व्यापकत्वं च निवारितम् । तेन चश्च 



२ अध्याये ४ पदः । ७७९ 

्रष्टश्च ॥ ८ ॥ 

मुख्यश्च प्राणो नियगतिमान अणुपरिमाणश्च । चकाराद- 

मेनोषार्वां दूरगमनम् । त्वचः सवैशरीरत्यातिश्च सामथ्यन षा 
गुणञ्याप्यावेति घोधितम्। मोक्षे च तामपि सत्सम्पत्तिरिति ख 

घलोधितम् । नन्वतेष्रां को वा गुणो यो बहिः प्रसरतीति वक्तभ्यम्। 
यदि न वक्तुं शक्यते तहिं मिभ्यवायमुद्यम इतिचन्न । चश्ुमेनावा- 
चां नेजोमयदेवताधिष्ठितत्वात् तदंशत्वाश्च रुपमेवेति वदामः तेजी- 
मग्रीवागिति धरुतेश्च । त्वचस्तु स्पदौ एव । अथवा । यन्न स्पृश- 
न्ति न विदुभेनेोबुद्धान्द्रियासव इति पष्ठस्कन्ध नारदकृत उपदेशे 
मनःप्रभृतीनां ब्रह्मकमेकस्पशेज्ञानरयोनियेधमुखन तेषु स्पशक्ञानयो- 
रङीकारात् स्पशो एव सवेन यथाचितो भवतु । नच तस्य प्रल्यक्षा- 
पत्तिः शङ्खा । अगरुगुणत्वेनार्ीन्दियतया कर्विकानुमयत्वात् । इ 

न्द्ियाणां प्राप्यप्रकाशक्ारित्वस्य नियतत्वाद्िति यत् पुनः सकल- 

देहव्यापिकायानुपपत्तिथरसङ्कादणुन्वं मध्यमपरिमाणबोधकत्वेन व्या- 

ख्यातम् । तदष्येतेनैव निरस्तं जेयम । ज्ञानवता तु तदेषां प्राणा- 
नां विक्ञानन विज्ञानमादायेति भ्रावणाद् ेवतात्वाञ्च युक्तैवेति न 
कोऽपि शङ्ूगलेशः। भिश्चुस्त्वत्राणुपदेन तन्मात्राणि व्याख्याय सेषां 

पुथगु्पत्तिविचारमत्राद्वीचकार । तन्न । मत्रयापनिषदि, पञ त~, 

न्मात्राणि भूतशब्देनाच्यन्ते।भथ महाभूतानि मूतशब्देनाच्यन्ते ¶त्यु- 

क्या श्रुतौ भूतपद उभयसद्भहस्य वोधिनत्वन पृचपादीयवियदाचु- 
त्प्तिविचारादेव चारिता््यन पृथम्विचारप्रयाजनाभावात् ॥७॥३॥ 

ष्टश्च ॥ इन्द्रियाणि विचा्यैदारनी मुख्यप्राणं व्रिद्चारयति । 

तश्र ुख्यप्राणनित्यतायाः स्फुटमश्चवणात प्श्चोपनिपत्मश्तिषु, मा 

मोहमापचया अहमवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यंतद्वाणमवष्भ्य वि- 

धारयामीत्यादिरूपे प्राणानां संवादे शरीरस्थितिहेतुतया भषठत्वन 

निर्णीतत्वाश्च सन्देहे ध्रष्ठचस्य नित्यतागमकत्वे मानाभावादनिलय 

इति प्रात आरित्याश्चयेन व्याङ्वन्ति । # मुख्य इयादि # । सख्यः 



७८० सपरकातरो अणुभाष्ये । 

तिदेशः । नासदासीदियत्र, आनीदषातं शखपरया तदेकमिति 
अननात्मकस्य पूवैसत्ता भदर्गिता ॥ ८ ॥ 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ९ ॥ 
ननु युरूयः भाणो वायुरेव भविष्यति, शन्धियाणां करिया 

धा । एवं हि श्रूयते । यः प्राणः स वायुः । एष वायुः पथविधः। 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । सामान्यकरणटत्तिः परा- 
णाद वायव; पेत । तत्रान्तरीया आचक्षते । तदुभयमपि न । 
छतः ! परथगुपदेशाव । एतस्माज्जायते भाणो मनः सर्वेनदरियाणि 
च; खं वायुज्योतिरापः एथिवी विस्य धारिणीति प्राणवायोः 

भ्राणोऽपि नित्यो गतिमानणुपरिमाणश्च । तप्र हेतुरतिदेशप्राप्त्का- 
रादेव पूवैवत् सूच्यते । नन्वस्य सृष्टेः पूर्य सत्तायां कि मानमत 
आहुः । # नासदित्यादि # । तथाचेवं सष्टिपराक्काले वातकूपता- 
निषेधपूवंकमानीदिति कथनाद्भगवतोऽननात्मको यो धमः स एव 
मुख्यः प्राण हति तेन रूपेण सत्तायां सिद्धायाम, एतस्माज्जायते 
प्राण इत्यत्रापि जीववदू वयुच्चरणमेव, न तृत्पत्तिः। सदेवेति शु- 
तिस्तु ततोऽपि पूववृ ्तान्तपरेति श्रुतिषिरोधटेशस्याप्यमावाद्यमपि 
जीवसमानयोगक्चेमत्वादश पवेत्यथः ॥ ८ ॥ 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ प्राणसवरूप एव किञिदाशङ्य 
परिहरतीत्याशयमस्याहुः । * नन्वित्यादि #। तश्रान्तशयाः सख्याः, 
सामान्येति तेषां सांस्यसप्ती कारिका । अर्थस्तु-पञच बुद्धीनि- 
याणि, पञ्च कर्मन्द्रियाणि बाह्यानि । मनोवुद्धयदडगराखय आन्तराः। 
धवं त्रयोदशविधं करणम । तस्य ्रयाददाषिधष्यापि करणस्य 
या साधारणी इत्ति; प्राणाद्याः प्राणनादिङपा । भावे घञ् । सेक 
पञ्च वायवः प्राणाद्य इति भ्यवहियत शयथे: । तथाचोभयोरमध्ये 
यत्किञिव्दत्तव्यं, न तु पृथग्विचारस्तस्य युक्त इत्याशङ्धाशयः । 
परिहारं व्याचक्षते # तदुभयमपि नेत्यादि # । नन्वेवं वायोः स- 
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पृथगुपदेशात् । दृत्तिदृत्तिमतोरमेदेन ततोऽपि एषगुपदेशा- 
स्च ॥ ९॥ 

चक्ुरादिवत्तु तत्सहशिष्ठ्यादिम्यः ॥ १० ॥ 

स प्राणः स्वतन्त्रः, परतन्त्रो येति विचारे खतन्तर इति वा- 
धृत् प्राप्तम् । सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको मृत्युनानाप्ुः भाणः 
सवगो वागादीन् सदहृक्ते. प्राण इतरान् प्राणान् रक्षति मातेव 
पुत्रानिति । 

इमामाराङ्ं निराकरोति तुकब्दः। चश्ुरादिवदयमपि प्राणो- 

फाशाद्धदोऽस्तु, इन्दरियक्रियातः कथं मेद् इयत आहुः । # वृ्ती- 
लादि # । # ततोऽपीति # इन्द्रियतोभ्पि । तथाच पदाथोन्तसमेष 
मुख्यः प्राणः । नच पदाथौन्तरत्वे, यः स वायुः, स एप वायुः पञच- 
विध इति श्रुल्यो्विरोधः शङ्कयः । तस्य भूतात्मकवायुग्यतिरिकमगव- 
सप्ाणात्मकवायुपरत्वात् । नचात्र मानाभावः । बृहदारण्यक उद्वीथ- 
ब्रह्मणे, अथ हेममासन्यं प्राणमूचुरित्यत्र तस्य प्राणादपि वैलश्षण्य- 
भावणात्। नचाष्यान््ापत्या न वैलक्षण्यमिति काच्यम् । तस्याः नश्य 
वराणेऽपि सात् । अतो ऽपहतपाप्मत्वरूपाद् वैलक्षण्यात् तत्वान्तर- 
मेव । वायुसमानाकारत्वं च तस्य मेत्रेयोपनिषदि द्वितीयप्रपाठके, 
सोध्मन्यतेतासां प्रवोधनायाभ्यन्तरं विविश्शामीति सर वायुरिवा- 
त्मानं इत्वाऽ्यन्तरं प्राविशत् स एको नाराकत् स पञअधात्मानंवि- 
भग्येत्यादिप्रजापतिमुपक्रम्य पठ्यते। अतो न विरोध ध्ययथः। अन्ये 

त्विदं सुत्रमभ्रिमाधिकरणे योजयन्ति ॥ ९॥ ४॥ 
चश्षुरादिवचत तत्सहरिष्ट्ादिभ्यः ॥ भधिकरणान्तरत्वं 

बोधयितुं सशयादिकमाहः। # स प्राण इत्यादि # । # संदृङ्क 

इति संगृह्णाति सदुखति च । # इमामिति # । पतासु धुतिषु खु 
त्युना अनाप्तत्वश्य वागादिसंवगेत्वस्य इतरप णरक्षफत्वस्य च ्राव- 
णात् प्राणः स्वतन्त्र इ्यताम्। सिद्धान्तं व्याकुवम्ति । # चक्रुरावि- 
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ऽस्वतन्तरः । मुख्यतो भगवदषीनः । व्यवहारे जीवाधीनः । 
कुतः ! । तत्सहरिष्ट्यादिभ्यः । चध्ुरादिवत् सह शासनात् । 
इन्दरियजयवत प्राणजयस्यापि शटवाव । आदिशब्देन जड- 
तादयः ॥ १० ॥ 

अकरणताच् न दोषस्तथाहि दरयति ॥ ११ ॥ 

ननु प्राणस्य जीवोपकरणतेन तदुपकारकव्यापारवस्षमपे- 
ष्यते । तत्रकादरेव शतयस्तन्त्ान्तरेऽपि पिद्धाः । "एकादशामी 
मनसोऽपि एत्तय आकूतयः पञ्च पियोऽमिमानः। माजाणि कमी- 
णि पुरञनामां वदनत चैकादश वीर भूमीरिति । तथा कशचित् 
प्राणस्य व्यापारोऽस्तीतिचेव । 

वदिलयाि # । मुख्यत इति # आसन्यत्वात्  # कुत इति # उक्त- 
शुतिभिः सखतन्त्रता तु सिद्धा । अस्वान्त्यं कस्मात् प्रमाणादुच्यत 
इत्यथः । # इन्द्रियजवरदिल्यादि # । दवेताद्वतरे, जिरश्रतं थाप्य 
सम शरीरं हृदीन्द्ियाणि मनसा सन्निवेद्य । श्रह्मोडुपेन प्रवरेत 
विद्धान् स्ातांसि सघाणि भयावहानि । प्राणान् प्रपीञ्येह स युक्त- 
चेष्टःक्षीणे प्राण नासिकयोः दइवसीतेति इन्द्रियाणां हृषि सक्िवेशनेन 
जयवत् प्राणान् प्रपीञ्येति प्राणायामेन तज्ञयस्यापि श्ुतायेव शषट- 
त्वात् । जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिन शति पुराणेऽपि 
हृष्टःधात् । # जडत्वादय इति #। आदिश्चदेन जीवोपकरणत्वं प्राण- 
संवादादिषु सह शासन सवव्यास्यातं संगते । तथाच प्रश्रोप- 

निषदि प्राणोत्पस्युक्रमस्थितीनां ब्रह्माधीनत्वश्रावणादासन्यत्वे$पि 
ब्रह्मतन्त्र: । व्यवहारे पूर्वोक्तश्ुतिभ्यो घागादिनियामकत्वे$प्येतभ्यो 
जीघतन्त्र दत्यथः ॥ १०॥ 

अकरणत्वा्च न दोषम्तथाहि द् शेयाति ॥ उपकरणत्वं प्राण- 
स्य कथमित्या काट्धायां कफिथिदाशड्य परिहरस्तत् समथेयतीत्याश- 
येत भ्यादुबेन्ति । # नन्वित्यादि # । # तन्त्रान्तर इति #। 
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रष दौषः । कुतः !। अकरणतात् । करणस्यैव हि व्या- 
पाराऽपे्षितः । अन्यश्य कायमातरमपेकषितम् । तत्राह तथाहि का- 
यैवं युक्तं तच्छररुतिरेव दीयति । तस्मिन्नुक्रामयथेतर इया- 
दिश्रुतिभिः। पाणनिमित्तेव शरीरस्थितिरिति । तस्पाद् व्यापा- 
राभावेऽपि स्वरूपस्थितिमात्रेण तस्योपकारितम् ॥ ११ ॥ 

पञ्चवृत्तमनोवद् व्यपदिदयते ॥ १२ ॥ 

योगशाखे । ऋोकस्तु पञ्चमस्कन्धे जडमरतवाक्येषु । अथस्तु- 
आकूतयो विसगोनन्दनादानगमनवचनास्यकमजनका प्राहप्रयला 
पञ्च, धियः शब्दस्पदोरसगन्धन्ञानानि पञ्च । पता दश स- 
द्वारकस्य मनसो इत्तयः । अभिमानोऽहेममति खीकारत्मिकः 
साक्षानमनसो ब्रृसिः । पवमेकाद शरा मनसो वृत्तयः । द्वारभूतानामि- 
न्द्रयाणां तु प्रतिनियता पकंकजातीयाः । मात्राणि शब्दादयो धियां 
भूमयो विषयाः । कमणि विस्गादीनि आकूतीनां भूमयो विषयाः । 
पुरं शरीरं, तश्च स्वसम्बन्धिनामप्युपलक्षकम । तद्, अहेममत्यभि- 
मानास्यमनोदृत्तरविंपयः। पवमेफाद श तासां इत्तीनां भूमीर्धीर वद्- 
स्तीति । तथाच यथना जीवापकरणभूतानां करणानां तत्तद्धागरूप- 
कायाय व्यापारा आकूल्यादयः सन्ति तथा प्राणस्य जीवभागसाध- 
कः कश्चिद् व्यापारो नास्तीति कथं तस्य जीषापकरणत्वामिल्यथः। 
समाधम त्राहुः । # नष इत्यादि # । # पपर दति # । व्यापाराभावः। 
# तग्राहति # । ताशदरापिक्षाभदे प्रमाणमाह । # तथा हीत्यादि # 
अकरणत्वे फायैवस्वमात्रं युक्तं, न तु सम्यापारे, तच्छररुतिरव दश- 
यतीत्यथः । श्ुतिमाहुः । # तस्मिन्नित्यादि # । प्रदनोपनिषदि, त- 
स्मिन्नुत्ामत्यथेते सव पवोत्क्रामन्ते तर्सिमश्च प्रतिष्ठमान सव एष 
प्रतिष्ठन्ते तचथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवा पवात्कमन्ते 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवा एष प्रतिष्ठन्त इत । # उपकारत्वामरात#। 

तथाचोपकारित्वावुपकरणमदयथः ॥ ११॥ 

पञ्चद्चमंनोषद् भ्यपदिश्यते ॥ पुनः किथिव्ा शद्ध परदर- 
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व्यापारव्यतिरेकेणोपकारित्वमसमऽ्जसमितिचेव् तत्राह । १. 
अटतेः । अहेपेतव पञथचधात्माने विभज्येतद्वाणमबषभ्य परिधार- 
यामीति । यथा मनसो द्रारभेदेनेवेकादश इत्तयः स्वरूपत एव । 
एवमेव प्राणस्यापि पञ्चधात्मानं विभज्य कार्यकारणं व्यप- 
दिश्यते ॥ ९२ ॥ 

अणुश्च ॥ १३ ॥ 
अतिदेशेन प्राप्मप्यणुलं पञ्चधात्मानं विभज्येति षचनात् स- 

न्दिग्धं पुनर्विधीयते । आसन्योऽप्यणुः । चकारात् पूरनोक्तसर्मस- 
पमुच्चयः ॥ १२३॥ 

तीष्याश्येन ष्याकुवेन्ति । # व्यापारेत्यादि # । परिहारं विकदय- 
स्वि। # यथेल्यादि # । तथाच व्यपदेक्षप्रामाण्येन यथा मनसि ₹ई- 
द्द्ियद्वारा साक्षाच्च वृत्तिस्वीकारस्तथा प्रणेऽपि व्यपदेशपामा- 
ष्येन साक्षादेव इत्तिस्वीकारः । अतः कायेमाश्रात् स्वरूप एवोप- 
कारातुपकरणत्वमिल्यथः। पतेन यत् परेः, परमाणविप्ययविकल्पनि 
्रास्सुतय इति योगसूत्राजुसारेण मनसः पश्चवृ्तित्वमङ्गीकृत्य प- 
अदृत्तिकत्वारोऽपि मनोवदिति दान्त श्युक्तम, तदपि परास्तम् । 
उक्तवाक्य एकाद ात्वस्य कण्टोक्तत्वात् । योगोक्तशृक्तीनां तृतीय- 
स्कन्धे,संशयोऽथ विपयास इत्यन्न वुिषृत्तित्वस्वीफाराच्च।श्चत्यु 
क्ताः कामादयस्त्ववान्तरदृरत्तित्वेनेकाद् शस्वेव प्रविहान्ति । योगसुूष्रं 
तु निरोध्यत्वेन ता बक्तीति, न त्वन्या निराचष्ट इति न कोऽपि 
दोषः ॥ १२॥ 

अणुश्च ॥ # पूर्वोक्तसवसमुश्चय हति # । उत्ान्तादिब्रस्य- 
म्तर्मसं्रहः। तथाच स्वसामथ्याद् ¶त्तयो वृत्तिसामथ्यौत् स्- 
शरीरव्यािः। बहिभूयस्त्वेन प्रययस्तु चिद्त्करणोसरमद्धिः पोध- 
णादुपपन्नः। तस्माद णुरेवासन्यः प्राण इति सिद्धम् । यत्पुनः प्राण- 
मुपक्रम्य सम पमिखिमि्लोकेः समोऽनेन सवैणेति विभुत्वसुद्रीथ- 
ब्रह्मणे भावितम् । यञ्च माणे सवै प्रतिष्ठितमिति सवौधारत्वं धर- 
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भ्योतिरा्धिष्ठानं तुं तदामननात् ॥ १४ ॥ 

वागादीनां देवताधिष्ठानवतां प्रहत्तिः, स्वत ए वा । जीवा- 

पिष्ठानब्रह्ममेरणयोर्विधमानलादिति संशयः । विरषकायाभावा- 
पकाना शिजदसिनकि प्तः ककयिषय 

हनोपनिषदि श्रावितं, सवै हीदं प्रणिनावरृतमिति धुखन्तरे । तु, 
उत्कर न््यादिश्चुतिमिनिंश्चिते परिच्छि्नत्वे सर्व्य प्राणिजातस्य प्राणा- 
यत्तसितिकत्वनोपपद्यते इति रामानुजाचायांः । तेन व्यापककार्य- 
करणात् तत्सिद्धिनिबन्धना गौणी तन्न फलति । 

शङुराचायमास्कराचायोभ्यां तु-आधिदोविकेन समटभ्य- 
षटिरूपेण रैरण्यगरमणं प्राणन सृत्रातमना तंद्विभुत्वमिति न विरोधं 
इत्युक्तम् । अस्माकमपीद्मेव सम्मतं किञचिद्रिलक्षण्येनेलयम्रिमाधि- 
करणे सत्छयति। 

मिश्रुस्तु-अणुशदेन तन्माभरकायं स्थूगमहाभूताणु वैरोषि- 
कप्रतिपन्नगरयणुकषखानीयं योगभाष्यानुसारेणाङ्गीङृलय ततः स्थूलम- 
हाभूतोत्पत्तिमङ्गीचकार । तदपि भ्यासानमिग्रेतमेव । अत्र तत्पस- 
ङ्द रंनात् । यदि हि तानणुनभिप्रेयात् तदा पूवेपाद एव विपयेय- 
सूत्रात् पूवमेव तानपि विचारयेत् । यदि च तत्र प्रामाणिकत्वमभि- 
प्रेयात्, श्रुतेरिति वा स्सरृतेरिति वा हेतुं च वदेत् । योगभाष्ये तवु- 
क्तिस्तु तत्सुत्रानुसारिणीति न तेषां भरीतत्वं स्वाभिप्रेतत्वं व। आपा- 
शयितुं शक्रोतीति वृथाडम्बर इति दिक् ॥ १३॥ ५॥ 

ज्योतिराद्यधिष्ठनं तु तदामननात् ॥ संशयादयुपन्यासमुखेन 
सुत्रयोजनं बोधयन्ति । # बागादीनामित्यादि # नच जडानां स्वतः 
प्रवुस्यद नाद् देवताधिषएठानमथोक्षिप्रमिति संशाय व = रेत इ~ 
ह्यत आहुः । #* जीवेत्यादि # अत्र जीवाधिष्ठानं † "यकोटी हेतुः। 
्रहमप्रेरणं प्रथमकोटौ । अन्तर्यामिब्राह्मणे देन” .धष्ठितानामेव यमन- 
स्योक्तव्वादिति । तुशबदव्यास्यानमुखेन पूर्वेपक्षमाहुः # विदषेत्यादि 
# । अन्तर्यामिग्राह्मणोक्तस्य यमनस्यादः~पष्टिरूपविशोषकायोर्थता- 
धा, यः पृथिव्यां तिष्ठन्नित्यादिवाक्यर --£ग्याहारेणावगमादत्र च 
तदभावेन देवताप्रयाजनामावात् । भोगमात्रकायेस्य तु प्रतिनियत- 

९९, 
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क देवताऽपेतेति पूर्वपक्षं निराकरोति तुशब्दः । वागादीनां ्योति- 
रादि अन््यादिरधिष्ठानमवहयमद्गीकर्तव्यम्। कुत; ! 1 तदामनना- 
त् । तथा आम्नायते अथि्वाग् मूला पुतं भाविदाधिसादि । 

अयमथः-- 
योऽभ्यासिकोऽयं पुरुषः सोऽपाषेवापिैवरिकः । 
यसतत्रोभयव्रि्छेदः स स्मृतो धाधिभोतिक इयाध्यासिका- 

दीनां खरूपं बागादयश्चानुरूपा नियाः। तत्र यदि तरेषिध्यं न क- 
स्यत तदेकसिमेव शरीरे उपक्षीणं शरीरान्तरे न भवेत् । कलप्य- 

तया जीवाधिष्ठानमीत्रादेव सिद्धेन देवतापेक्षेति पूथपक्षमिव्यथः। 
# अधिष्ठान.मति # । नन्यादित्वात् क्तरि स्युः । नपुंसकं तु सा- 
मान्ये । तथाच शहारीरेऽपि प्राणानां सर्वेषां स्वस्वक्षायोय ज्योतिरय- 
दिरधिष्ठाताभ्वश्यमङ्कीकाये इत्यथः । # तदामननादिति # तस्य 
देवतारूपस्याधिष्ठातुः श्रुतौ फथनात् । अग्निवौग्भूः्वेति भुतिस्तु पे 
तरयोपनिषदि लोकानां लोकपालानां च सष्टमुपक्रम्याद्धयः पुरुपो- 
दरणमुकत्वा तत आलोचनान्तरण तस्य मुखनिर्भदं मुखाद्वाङ्न- 
भेदं वाचोऽगन्नरमदमुक्त्वा तथैव नासिकाक्षिकणैत्वग्हषटयनाभिशि- 
इनानां सेन्द्रियाणां सदेवानां निर्भेदं, ततस्तासां देवतानां प्रलयमष्ठा- 
णव पातम, अशनापिपासाभ्यां तासामावरणं, ताभिः स्वाक्नभोगा् 
स्थानप्राथने, तता मगवता तासां सित्यर्थं पुरुषंशरीरानयनं चोषषन्वा 
ततो भगवता यथायतनं प्रविशतेत्युक्ते, अग्निवौग्भूर्वा मुखं पाविश- 
क् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रापिशदित्येवं तस्यास्तस्या देवता- 
धाल्तत्तदिन्टियरूपभवनेन तत्तद्रोलके प्रवेशं वक्ति, तस्मारित्य्ः। 
ननु तासां देवतानां विगटपुरुषशरीरीयतत्तद्रोखओे प्रवेशः स्वस्वा- 
कमोगार्थो, न तु कायाधः। अथन्दरियरूपेण भवनात् फायौधत्तदापि 
विराडिन्द्रियाण।मेव कायोर्थो न सर्वेषामतोऽनया शरुत्या कथं सर्वत्र 
देवताधिष्ठानसिद्धिरिव्याकाह्ायां तां व्युत्पादयन्ति । # अयमं 
त्यादि # । # अयमयथे इति # अयं षक्ष्यमाणः सौत्रतात्प्गोचरो- 
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माने तु अिदेवतारूपोभ्नकरूपभवनसमर्थो वागरूपो भूता सर्वत्र 
भ्रमिषु इति सङ्गच्छते । ते चामन्यादयश्चतना भगवदैश्ालिरोहिता- 
नन्दाः सामध्यगुक्ता इति कायैवशादवगम्यते । 

अपयात्मिकाधिेविकयोरेकलाद् बरदनारिकायर्थमाध्ाल्ि- 
का एव निरूपिताः । उद्वमने, एतस्माज्लायते प्राण दयादिषु 

-ककोकक अधि पाणिका किदो 

ऽथः । योऽध्यात्मिक इति दहितीयस्कम्धीयः कोकः । पुराणं च वे- 
दोपगृहणमनस्तदनुसरिणाग्याकुलत्वाय थुतिर्धिचायैन । अधस्तु 
आ्मर्मत्यध्यान्मं तत्र भमव आध्यात्मिकः । पवमन्यावपि । उभयो- 
राध्यान्मिकाधिदेविकयोर्विंच्छेदो देधामावो यस्मात् स उभयविच्छ- 
दः । तथाच श्रुतो मुखादिनिर्भदोत्तसमेवन्द्रि यदेवतयोर्निभेदकथना- 
देतच्छनोकाकमाध्यात्मिकादिस्वरूपमाधिभौतिकात्तरभाग्यवामितरे- 
तम । नचाऽये छक जीवात्मपरमात्मशरीरं चति त्रयमभिप्रे्व 
तन्नोक्त इत कथमत्रैतस्य योजनमिति शङ्कनीयम् । 
तत्र यथा जीवपरमात्मानावणु नित्यौ तथाऽत्र वागादयोऽष्यणुूपा 
नित्याः ) नतर याद् तोषिध्यं न कल्प्येत तद्रैकस्मिन् सदाशर उपक्चीणं 
घागादिकं शरीरान्तरे न सम्बद्धं भवेत् । कट्प्यमाने तु त्रैविध्ये 
अभ्मिर्दवनारूपः परमात्मवदनेकरूपभवनसमर्थो वाभ्रपो भूत्वा सर्व- 
चू शाररपु प्रविष्ट इति सङ्धच्छते । अतोऽथापत्यात्रापि तद्याजनम् । 
जीवशाशरान्तरवत्तिविषयतया सामानाधिकरण्याश्च । नचागन्या-' 
दिषु तादशसामथ्यामावादिकं शङ्कनीयम् । ते चाग्न्यादयश्चतनाः । 
लोकपालकत्वालाचननोदृगमितत्वात् । भगवद शाः कारणत्वन भ- 
गवत पवोपक्रान्नत्वात् । तिरोहितानन्वाः, अक्षभाजनप्राथनाकारि- 
त्वात् । सामध्यंयुक्ताः, वागादिरूपण भवनादिलवंप्रकारकाः 
परवेशरूपकायवशादृवगम्यन्ते । नन्वेवं सदा दैवनासाहित्यं चदृ 
पनस्माजायत इत्यत्र देवादूगमः कुनो नोक्त इत्यन आहुः! # आ- 
ध्यात्मिकल्यादि # । तथाच साक्चादनुक्ता्वापि मद्गचघन्नरणाक्त पतर 

त्यथः । नन्वेवं दष्टार्थापत्तो वगादिष्येव तादशं सामथ्यं कदप्यम् । 
आध्यातिम फािस्मृतिकाश्ययोजनेनाधिष्ठातृकत्पने कि मानमत अ 
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धागादीनां नियमेन वत्तज्जीवसाभिध्यं, स्वतश्चानिगेमनं ्यरपश्र 

मेण तत्र छयः पुनशुद्रमनं समषटिव्यष्टिमावश्च नोपपथत । 

आधिभोतिककृतश्चायं भेद शप्र व्यक्तीकरिष्यते । एवमेव 
ब्रह्मणोऽपि । अनिन जीवेनात्मनानुप्रविष्येयपि निःसन्दिगं इष्ट- 

हः । # वागादीनांमित्यादि # । अन्यथा येवं न कल्प्येत तदा आ- 
तेमागव्राह्मणोक्तं ग्रहातिग्रहमावेन प्राणवागादीनां जीवसाक्गिध्यं 
तमुक्रामन्तं प्राणोनूर्कामतील्यादिवाक्यावगतं खतोऽस्माजीवदेहा- 
हनिमनं, बतमीमां सायां तानि मृत्युः धमो भूत्वोपयेम हन्यादिनो- 
क्मृत्युरूपश्रमेणावगम्यमानः शरीरे ल्यः पुनर्द्गमनं, मुज्यप्राह्म- 
णे वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरित्यनेन बोधितो य सन्यस्य सम- 
षिव्यष्टिभावश्चक्ारात् तत्र तशोक्तं चेतनतुल्यत्वम् एतत् सव नोप- 
पयेत। तथाच श्ुताथापत्तिरेव मानमित्यथः । समष्िव्यष्टिपदयोरथं- 
स्तु, अश व्याप्तो, सम्यग् एकेन रूपेण अनुगता अिव्यसियस्यासी 
समष्टिः । विविधा नानारूपेण अष्टिभ्यांपियैस्यासो व्यटिरिति । य- 
पि तत्र सम्रणटिव्य्टिमावःप्राणस्येषोक्तस्तथाप्यणुत्वादिसामान्याव् 
प्राणान्तरेष्पि तुल्य ति न कोऽपि सन्देहः । एतस्य श्रौतस्य समषटि- 
भ्यष्टिभावस्य पोराणिकाध्यान्मिकादिभावानुगरहीतत्वनात्राक्तं भ्रषि- 
ध्यं सृ्िदश्यायां सावैविकं सर्वत्रेवापयुञ्यत शतयेतन्निबन्ये सवैनि- 
णये, आनन्येऽपि हि कायोणामिद्यादिकारिकामित्तद्ष्यास्यया घ 
प्रपञ्चितमिति ततोऽवगन्तम्यम । पतस्य व्यासाशयगोचरत्वं स्फुरी- 
कुर्वन्ति । # आधिभोतिकेलादि # । चोऽवधारणे । मेदो विभागः। 
अगर वैदष्यसूत्े व्यक्तीकरिष्यते । तश्र मनआदीनां तत्वान्तरत्वस्या- 
पनात् तेषामेवेतरेयेभ्डवः पुरुपसमुद्धारं भ्रत्य तस्य मुत्रादिगोल- 
कनिभदात्तरं मुखादिभ्यो वागादीन्धियाणामिद्दियेभ्योऽन्यादिदेवा- 
नां निभैदस्य तयुत्तरं देवानामन्नभोजनाथं यथास्थानं तत्तदृगोलके 
प्रवेशस्य च श्रावितत्वात् तस्स्मारणेन स्फुरीकरिष्यत इत्यथः । 
अयमथः, संक्षामृत्तिसत्रेऽप्यस्तीति बोधयितुं तद्धिषयवाक्यमुपन्यस्य- 
न्त एवमाध्यास्मिकाधिदैविकभावं बरह्मण्यप्यतिदिशम्ति । # पमे 
इर्मणोऽपीति # । यथेतेषामाधिमौतिके प्रषेशो्तरमाभ्यातिकाधिदै- 
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ष्यम् यदङ्गानाठ स्व॑विष्ठत्रवादिन्यामोहः ॥ १४ ॥ 

प्राणवता शब्दात् ॥ १५ ॥ 

यदधिष्ठानपर्न्यादि तव॒ खत एव, अन्यसहितं वेति 
सन्देहः । फ तावव प्रापत् । स्रत एवेति । पूर्वोक्तन्यायेन ताव- 
तेव सिदधेरनवस्थानास्च देवतालन्याघातश्वेवेवं प्राप्ते उच्यते । 
प्राणवता अपिष्टिति वागादि । कृतः ! । शब्दात् । सोऽयमप्नः 
परेण मत्युनाऽतिक्रान्तो दीप्यत इयादि । अयमर्थ; । द्रया ह 

विकत्वम्, पवमेव ब्रह्मणोऽपि तिसृषु देवतासु, अनेन जीवेनातभ- 
नानुप्रविद्येति प्रवेशकथनादत्रापिं रुतो निःसन्दिग्धं द्रष्टव्यम् । त- 
दूनुप्रविश्य सच्चं त्यश्चाभवदिति श्रुत्यन्तरे प्रवकशात्तरमेव दैषीमा- 
वश्चावणात् । उक्तश्रीभागवतग्छोकस्याप्याश्रयरूपं परं ब्रह्मेव प्ररृष्य 
पठितत्वाच्च । यस्य॒ भगवस्सामथ्यरृतस्याध्यातििफाधिदविकभाष- 
स्याज्ञानात् सवेविष्टवजनकमायावादरूपव्यामोहः । पवं ब्रह्मसाम- 
्यऽवधारित उच्चनीचभावस्य जडचतनभावस्य षन्धमोक्षग्यवष्या- 

याः श्ुदन्रह्मद्वैतस्य च सुखेन सम्भवादित्यथः ॥ १४॥ ६ ॥ 
प्राणवता शब्दात् ॥ अच्रापि पूववत्सूशरप्रयोजनं बोधयित सं- 

शायादिकमाहुः । # यदित्यादि #। # स्वत एव, अन्यसदहितं षेति # 
स्वत एष वागादीनधितिष्ठति, मुख्यप्राणेन सहिते वा सद् भधिति- 
छतीति सन्देह इत्यथः । पूवेपक्षे युक्तिमाहुः। # पृवक्तित्यादि # । 
ज्योतिराद्यधिकरणेऽग्न्यादीनामेवाधिषएठःतृत्वसाधनात् तव्धिष्ठानमा- 
भ्रदेव वागादीनामिन्ियाणां व्यापारस्य सवेजीवमाश्निष्यादेःसिद्धया 
इतरसाहिलयप्र॑योजनाभावात् तद ङ्खीकरथे च तस्याप्यधिष्ठाज्रन्तरा- 
पेक्षासम्भावनेनाप््रेऽ्यपेक्षायुपरमेणाप्रामाणिकानवस्यानाच्च । कि- 
आआधिष्ठेयत्वे तेषां देवतात्वव्याघातश्च । अधिषठातृत्व्येव देषता- 
त्वादिष्यथैः । सिद्धान्तं विद्रण्वन्ति # प्राणवतेल्यादि # । मुख्यप्राण- 
सहितनागन्यादिनाऽधिष्ठितं वागादीत्यथः । नन्वनेन शदेन कथं 
प्राणसाहित्यतिद्धिरिलयाकाङ्कायां तद्वि दृण्वन्ति । # भयमथ दत्या- 
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भाजापया इयत्राधिष्ठातृतमग्रीनायुक्तम । देवा इयविरोषणेन्दि- 
याधिद्प्थोऽन्याश्च । तेषां प्रतिबन्यकाभ्युरातिक्रमेण सर्गरोके 
गनेच्छा बभूव । तत्र येने स्वगं इति । तत्र जनको ह वेदेह 
इति ब्राह्मणे केनाक्रमेण यजमानः सर्ग शोकमाक्रमत शत्युदराज्र- 
लिजा वायुना प्राणेनेति उद्रात्रेवाक्रमर्णामति भिद्धम् । तजरान्पो- 
सपोद्रातृतषरण तथोद्राने यो बाचि भोगक्तं देषेभ्य ऽयाम्नातम्। 

दि #। इर वाक्यमुद्रीथत्राह्मणय्यम् । तत्र हि दया ह प्राजापत्या 
देवाश्चासुर^शेत्युपक्रम्यासुराणां प्राव्यं देवानां नेबैस्यं तेषाम्, पषु 
भूरे वसतां स्पद्धो चोक्ता । सा तु चेतनधमे इत्युमयेऽपि चे- 
तनाः । तत्र, के देवा शयपक्षायां, ते ह वाचमूचुरित्यादिभिर- 
प्रिमवक्िवौगा्यधिष्ठातार हति क्ञायते । तेनात्राधिष्ठाकृत्वमगन्या- 
दीनामुक्तम । यद्यपि तत्र बाख्राणचक्चुःशोश्रमनसामव देवता उक्ता- 
स्तथापि अत्र, देवा इयविशोषण फथनादुपलष्षणविधया इन्द्रिया 
पिष्टग्योऽन्या भि बोध्याः । तेषं च देवानां प्रतिबन्धकासुरातिक्र- 
मेण स्वशल्योके गमनेच्छा बभूव । तत्रच्छायां सल्यां, सखगेकामो य- 
सेतेवयादि्रुनशरकञेनेव स्वगे इति विचायं यज्ञे चक्रुरिति बोधनाय, 
तेह देवा ऊचुः, हन्ताऽसुरान् यज्ञ उद्रीथेनालययामेत्युक्तम् । तत्र 
कथमुद्रीथनेवातिक्रम इत्यपेक्षायां जनक्रो ह वदेह इति वक्ष्यमाणे 
आह्मणे यदिद मन्तरिक्षमनारम्बणमिवाथ केनाक्रमेण यजमानः स्वग 
लोकमाक्रमत इत्यादवलेन प्रश्ने ते याक्षवर्प्येन उद्ात्रतविजा बा- 
युना प्राणेनेनि कथनादुदरात्रेवाक्रमणमिति सिद्धम् । तग्र प्रङृते 
अन्योन्यस्य वागादेरुद्रातृत्वेन वरणे तथोद्धाने, ते ह वाचमूचुः त्व 
न उद्रायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायद् यो वाचि भोगत्तं देषेभ्य 
आगायद् यत्कल्याणं वदति तदात्मन इत्यनेन यथेदानीं ज्योतिष्टोम 
उद्रात्रा त्रिषु सतोेषु यजमानाथमुद्वानं क्रियते. नवसु खाथे तदत् 
तश्रापि द्विविधम् उद्गानम्.तत्र यो वाडनिमित्तको भोगः सुखविशे- 
धततं देवेभ्य आगायद् आसमन्ताद् गानेन प्रापयितुमारेमे । यत् पुनः 
कट्याणे समी्चानं शाखानुसारि पदति तदात्मने खाथेमागनेन प्रा 
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तेदनुश्रमरूपपाप्मनां वेदानन्तरमपरतिहपं वदतीति निरूपितम। सो- 
ऽपि दोषो देवानां प्राप्रोति । तच्छरुतिविपरतिपिद्धम् । न ह षै 
देवान् पापे गच्छतीति । तदनु पाण एवोदगाता सिद्धः । तेना- 
स्येषामपि पापसम्बन्धो निवारितः । ततः परेण, तस्य चेति सु 
त्रेण पत्युमतिक्रान्तो दीप्यत इति । अतो दीप्यमानस्यैवाधिष्ठत्- 
ताव् प्राणपरतेवाधिष्रानामिति सिद्धम् ॥ १५॥ 

वो भयर कवय 

पयितुमारेमे इत्याम्नातम्। तद्रा तेऽसुरा विदुरनेन वे न उदगाश्रावये- 
ष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन् । तत् त असुरा ज्ञात्वा तथा 
वेधं कृतघन्तस्तत्र स पाप्मा को वेव्याकाह्कायां, स यः स पाप्मनि 
स वेधकरणभूत योऽत्र व्रत्मामांसायामुच्यमानः श्रमरूपः स एव 
पाप्मेति सामान्यत उक्त्वा तदनुध्रमरूपपाप्मना वधानन्तरं तत्परि- 
चायनाय यदंवेदमप्रतिरूप वदति स एव पाप्मेति निरूपितम् । 

तथा च वेदाध्यथनभगवदृगुणगानादिष्वव ध्मा न पुन्लीफिकबदु- 
वात्तिदिकथन इति तत्परिचायकं निरूपितम् । से$प्यवं परिचायि- 
तो द्वितीयो दोषोऽपि देवानां प्राप्नोति । क्रमेण सवैषाम्रवाद् गातन्वा- 
त् । तद् दोपहूपं पापं श्ुतिविप्रतिषिद्धं, न ह वे देवान् पापं गच्छनी- 
ति श्चुत्यन्तरे पापाससगेश्रावणात् । तदनु हन्दरियाधिषठातृणां पाप- 
संसर्गोत्तरम, अथ हेममासन्यं प्राणमरर्चुरत्यादिना मुख्यः प्राण 
पवोदृगाता सिद्धः । तं यदा पाप्मनाऽवि्य्॑तदा यथाऽऽदमाने प्राप्यं 
लोष्टो विध्वस्तो भवति तथा सर्वेऽप्यसुरा नष्टा शति । तन प्राणङ्ता- 
ऽसुरनाश्ननान्येषामपि पापसम्बन्धो निवारित इति दितीयदाथना- 
शारुक्करतिषिप्रतिषधोऽपि निरस्तः । ततः सा वा एषा दवता पतासां 
देवतानां पाप्मान मृत्युमपहत्याथेनां मृत्युमत्यहटवत्. स वे वाचमव 
प्रथमामव्यहवत्, सा यदा भृत्युमत्यमुच्यत साऽभ्रिरभवत्, स।ऽय- 
मभ्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत इत्यादिना मुख्यप्राणाश्चरयव- 
शादेवानां वागाद्यधिष्ठातृणां सल्युरुपश्रमात्मकपाप्मनिद्रत्या प्रति 
बन्धक्रासुरातिक्रमण दीप्यमानत्वादिकमुक्तम । अतः स्वस्वकायक्ष- 
भत्वेन दीप्यमानश्येवाधिष्ठातृत्वात् प्राणवतीवाग्न्यादिना षागाच्- 
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तस्य च निदयवात ॥ १६॥ 

अन्यादेः प्राणसम्बन्धो निय इति स्व॑दाधिष्ठातलम् । भर 
णस्य तत्सम्बन्धस्य चेति चकारार्थः । प्राणपहायेनैवं यथोधितय- 
णोद्गम इति लोके स्वामिभूयमामेन जीषे भोगः फटिष्यति ॥९६॥ 

धिष्ठाने न केवलेनेति सिद्धम । तथाचाधिष्ठातृणामेव पापाभावो, 
न त्वधिद्ठेयानामस्मदादीन्दरियाणामरपीत्यतो, न किञ्चिच्चोद्यमितय- 
थः । यं श्रुतिः परैरन्यथा भ्याख्यायते । तत्कट्पनाबाहुल्यादसङ्तं 
व्याख्यानमिति बोध्यम् ॥ १५॥ 

तस्य च निल्यत्वात् ॥ सवदा प्रशसम्बन्धे हेतुं वदतीतया- 
शयं स्फुरीकुवेन्ति । # अग्न्यादैरि्यादि # । प्राणस्य नित्यत्वे, घरष्ठ- 
शलयेधिकरण निर्णीतम् । सम्बन्धनित्यत्वं तु छान्दोग्ये प्राणानामह- 
भरयसि विवादेशन्येषां प्राणानां मुख्यप्राणे विना खातुमशक्तया निणी- 
यते । तस्मादृग्न्यादेरासन्यस्य तत्सम्बन्धस्य च नित्यत्वात् प्रति- 
कटपमनयेव रीत्या ऽधिष्ठातृत्वमिलयधेः । इदानीमपि प्रतिशरीरं प्राण- 
सष्ायेनैव कायेश्चमत्वमित्यत्र गमकमाहुः । # प्राणिलयादि # । पव- 
मिन्दियान्तरेऽपि समनन्यायाद् बोध्यम् । नन्वश्र प्राणवच्छद्देन प्रा- 
णजीवो व्याख्यायते । उचितं च तत् । जीवभोगध्रकारषोधनाथं- 
मेष तत्परिकरविचारस्य प्ररृतत्वात् । अत्र च तस्याधिष्ठातृत्वे अव्या- 
स्याति तस्व मोगासिद्धौ विचारवेयथ्यांपात इ्याशङ्कायामाहुः । # 
छो त्यादि # । श्रुत्यन्तर, स यथा महाराजो जानपदान् गरहीत्वे- 
ति इृष्टान्तेन मुख्यप्राणांराभूतास्मत्माणानामपि जीवपरिफरत्वेन 
खामिभत्यन्यायसिद्ेसतेन न्यायेन जीवे भोगो मुख्यामात्यरपप्राणा- 
धिष्ठानादपि फलिष्यतीति न विचारवैयथ्येम् । तथाच करणत्वा 
पव तस्य तासां चाधिष्ठाठृत्वं, मोक्तृत्येन तु जीवस्येवाधिष्ठातृत्व- 
मित्यथेः ॥ 

अथात्र प्रसङ्काज्ानक्रियां वदामः । तवर गीतायाम् "अधि- 
हाने तथा कता करणं ख पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं 
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वैवाभ्र पञ्चमम् । शरीरवाङ्मनोभि्यत् कम प्रारभते नरः । न्याय्यं 
वा विपरीतं वा पञ्चैते तत्र हेतव" इति भगवता जीवक्रियमाणकायं 
धरति पञ्चहेतव उक्ताः। तत्राधिष्ठानं शरीरम्। क्तौ जीवः, करणं 
बाहामान्तरं चं नानाविधे, चेष्टा प्राणादिवायुकमाणि, शरयणि च 
देवंकालः, कमे, भगवदिच्छा, अन्तयोमी, सुस्यप्राणसहाया इन्दिया- 
धिषठातारश्च । पवं सति क्षानजनकमनःसंयोगादिहेतुभूतक्रियायाम- 
प्यतान्येव यथासम्भवं कारणानि । तत्रायं क्रमः । पूवं भगवदिच्छया 
द्व रा तेनान्तयीमिण। फारकमेसाचिव्यादन्तःकरणं प्रयते । त्तु 
विधम् । तत्राहङ्कारदे वता रुदः, तस्य च हदिन्द्रियाण्यसुवयोमेर्ति 
वाक्यदेकषाद् शखानानीति रद्राषिष्ठितोऽहडून रो देिकेषु तेष्वभिमतिं 
जनयति । बुद्धदेवता प्रह्या, तेनाधिष्ठिता बुखिल्षानेन्द्रियाण्यनु ग्रह्णा- 
ति। चित्तं तु सुषुप्तो अभेदेनात्मानं गृहणायन्यदा तु रीनम् । मनस्तु 
चन्द्राधिष्ठितमुभयविषधेन्द्रियनायकं तत्तदिन्द्रियप्रेरणाय तेन तेनं 
तत्तहेवताधिष्ठितेनेन्वरियेण संखन्यते । तदा तानि खस्वकाय॒कुव- 
न्तीति साधारणी प्रक्रिया । शनेन्दहियाणि तु मनःग्ररितानि स्वस्व- 
विषयैः संसज्य स्वससषे मनसि पू निर्विंकट्पकमुत्पादयन्ति। 
तदा इन्दरियदेशे मनसो इत्तिभवति । सा यदा बुद्धा इतिद्ाराश्नु- 
गृह्यते तदा सविकदपक मवति । तच्च प्रमेयानन्दयादनन्तविघम् । 
त्रापि कारणान्तरसमवध्वाने संशयविपयांसप्रमाणस्न्रतिमेदाजाग्र- 
ति भवन्ति । यथा सम्भवं स्वप्रेऽपि । सविकलपकजन्यहानापादान- 
बुखौ तु विशेषः।'इन्द्रियेर्विषयाङृ्टेराक्षिप्ं ध्यायतां मनः।चैतनां हरतं 
देस्तम्बस्तोथामिव इदादि ति चतुथंस्कन्धे द्वाविंशे वाकयाद्विपयेरि 

न्दियाकपंस्ततस्तेमनसस्तच्च कामादरिहतमिति तश्र कामान्पत्तावुपा- 
दानवुद्धिः । ताद शे मनसि वैषोत्पत्तो तु हानवुद्धिः। नचात्र ध्याय- 
तामिति पदात् स्श्रतानामेव विपयाणामिन्द्रियाकपकत्वं न प्रदयक्षा- 
णामिति वाच्यम् । कामिनी$ चकुम्भदरौनाहौ चश्चुषः, सीतादिफा- 
लेपूष्णादिना त्वचो, रागादियुक्त गीतेन श्रवणस्य, चन्दनादिगन्धेन 
व्राणस्य, मक्षितस्यापि दध्यदेः पुनरास्वादनेन रसनस्य, तेश्च मनस 
आक्षस्याजुभवसिखत्वात् । तेषामेव विषयाणां किञ्चित्मत्यक्षान्तरा- 

ये तथाम स्घ्रतत्वस्य सम्भवाच्च । मनसश्च रुपद्धय बाष्यमान्तर 

चति तृतीयस्कन्ध तत्वस्तुनो, पराहृतान्तमनस इयस्य सु्ोधिन्यां 
१५० 
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सितम् । तश्रान्तरं येन विषयेणेन्दियद्वाराऽऽकृष्यते तद्धिषयिणी श 
नोपादानबुदधि मवति, येन तु नाङष्यते तद्धिषयिण्युपेक्षावुद्ध रिति 
युगपश्नानावुद्धि सत्वम् । नच तत्र वेगाद्यौगपद्यामिमान पएमेति बा- 
यम । एेकाम्प्यद् शायां पुस्तकदशेने युगपन्नानाऽक्चरापेक्षाज्ञानखे 
वेगाङ्ीकारस्यानुभवविरुद्धत्वात् । अतो रुपद्वयमष युक्तमिति । 
यदा मनसोऽनाकपेस्तद पिक्षाबुद्धः । अत पव तस्या न शिरत्वम् । 
अभ्यासाचभावात्। अन्यासां तु खिरसरमिति । बुद्खाऽननुग्रहे तु 
नि्विंकटयकमव । इन्दियाणि तु प्राप्य प्रकाशकारीणिं । तश्र चक्रु 
रिन्द्ियं स्वक्रिरणेव, स्वाधिषठात्रादियसामथ्योद्धा, स्वगुणेन रूपण 
घा, स्पर्तोण वा विषयदेशं प्रभोति । तथैव तदारूढं मनोऽपि । तद्ा 
विषयवेशावच्छेदेन घटो भूमौ, व्योभ्नि तारा शत्यादिजञानमुत्पधत । 
तत्र किरणपक्षे नग्रनक्रिरणा विषयपयन्तं गच्छन्ति । इन्दरियाम्तर तु 
किरणाभावादिन्द्रियेण सह विषयं मनः पराप्नोति । तदा करमेण, स- 
हेव घा निर्विंकट्पकं सविकटपकं च तत्तदिन्दरिपसयषटे मनासि उ- 
स्पदयते । क्ञानद्वयऽपि विषये विष्येद्दियस्पशौदिकं व्यापारः । नच 
नयनानां किरणाङ्गीकारे चश्चुषां उ्यापकत्वापस्या भणवश्चति सूम्रवि- 
रोधः शङ्कनीयः। अरचीरूपाणां किरणानां सूयेमण्डटाद्वदश्य,आदिल्यो 
घा एष दत्यनुवाके श्रावणात तरखिलमेरुत्तरदे शान् व्याप्युवानस्याद्- 
ह्यमण्डलस्य दशसहस्रयोजनपरिमाणस्मरणेन तेषां तत्परिमाणावा- 
धकत्ववत् सूयोध्यात्मिकचश्चुषः किरणानामपि तथात्वेन सूत्रा- 
ऽविरोधात् । तथा प्राण इतर प्राणेषु जीवातिदेशस्य सिद्धान्तङ्गाका- 
रात् सवेशरीरे जीवस्येव सामध्योद्धा, गुणाद्वा, व्याप्यङ्खीकारस्य च. 
क्तथ्यत्वात् । गुणाद्वाऽलोकवदिति सूत्रे आलोकश्य गुणत्वाङ्गाका- 
रात् तेजसस्य चश्ुष आलोकस्ूपगुणव्याप्टङ्गीकारेऽप्यदोपः । एव- 
मपि सूत्रापिरोधचा्रुषरूपकायसिद्धयोः सम्भवात् । अत एव त्वच; 
सकलशरीर्यापित्वमापि देवतासामथ्यस्पशगुणाभ्यां युज्यते । अ- 
न्यथा तु सूत्रविरोधसावंत्रिकर्पशौयुमववाधयारन्यतरदापदेत्ैव । 
तस्मरान्नयनक्िरणगमनादि ्वारिक्ैव प्रतयक्षप्रक्रिया साधीयसी । या 
पुनरालाक्ेन मायाकायतमोजननप्रनिबन्धे कृते ज्योतीरूपसुवदेवत- 
या तद त्मिकचक्युपि सन्मुखाव्यवहितदेशखपृथुवुध्रोदाराकारवशि- 
धर्पे प्रापिते सत्प्रधानवुद्धरन्तरेव तदाकारतासम्पत्त अणुरप 
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जीवं प्रतिज्ञानाधिताध्यात्मिकधटाभिष्यक्तेरेव चाश्चुषम् । दुरस्ग- 
न्धराब्दयोस्तु वायुना प्राणश्चो्रसमीपप्रापणे$न्तःसस्वारमकबुदडे- 
स्तवाकारतासम्पत्ती ज्ञानाधिताध्यास्मिकगन्धशब्दामिग्यक्तिरेव घ्रा- 
णजं श्रावण च प्र्यक्षमिति। आध्यात्मिक्षाधिमोतिकयोरमेदाश् 
बाह्यधराग्रहणनिषन्धनो दोष दति केषाञ्चित् प्रत्यक्षप्रश्रिया ¦ तत्रा- 
लोकेन नमोजननप्रनिव्न्धकथनमयुक्तम । यदा हि भनोरुदयो त्र- 
चश्चुषां नपा निहन्यादिलयेकादशस्कन्धोयभगवद्धाश्य नमोनिहन्त्- 
त्वकथनात् । पव ज्यातीरूपसूयद वतायाः पुरुपचक्रुषि विष्यनि- 
छ॒रपप्रापकत्वकथनमाप तथा वहुषु परयन्सु नं स्ताच् प्रतिरूपे प्रापि- 
ते विषयस्य नीरूपताप्रमङ्केन पाश्चात्यानां तददरैनप्रसङ्ात् । तद- 

शोनाथे तर्मन् विषये पुना रूपान्तरोत्पादना$ऽनयनादिशरूपाश्चामा- 
णिककट्पनप्रसङ्ख्च । सन्ध्यायामस्तं गतं सूर्य रूपप्रापकदवता- 
या गनत्वात्तदानीं घराश्यदरोनापत्तश्च । न च निरननिचन्न सम्ब- 

न्धस्य यावद हभावित्वादिति तार्तीयीके सूत्रे, अथ या पना हृदयस्य 
नाङ्य इति नाडीरुपक्रम्य, अमुष्मादादिव्यातं प्रतायन्ते ता आसु नाडि- 
घु खत्ता आभ्यो नाडभ्वः प्रतायन्ते तभ्मुष्मिन्नादित्य सृपरा इति दइह- 
रविद्यास्थश्रत्या रत्रवप्यादित्यरदिमसम्बन्धस्योक्तत्वात तकर्म 
सन्ध्यायां च नाडीसृप्रदिमभिर्विंप्रयरूपप्रापणाश्न घराधदशषनप्रस- 
ङ् इति वाच्यम् । माडसृप्तरहमीनां हृदयाग्रपरोतनजीवोतरमण- 
मत्रकरा्याथनाया एव श्रावणेन तद्रहमीनां रूपप्रापकनाया वक्रतुम- 
हाक्यत्वात् । तदानीमपि रूपप्रापकत्वाङीकारे तदानीं त्सर्वाद- 
स्मिते आदित्ये, किञ्योनिरयं पुरुप शत्यादिज्योतित्रीह्मणविरोध- 
स्य प्रत्यक्चविरोधस्य च दुष्परिहरत्वात् । अतो नेनृत्वं द्रव्यशब्दयो- 
रिति वदादि्यादिरदमीनां रूपध्रापकत्वस्यादाव्दगोचरल्वात् मूय- 
रूपदेवनाया रूपप्रापकत्वाङीक्ारः सवथा न युक्तः । किय । चश्रुषि 
रूपप्रातिश्च प्रतिविम्बमवनस्पेव । सा तु मायया । ऋनेऽ यत् प्र- 
तीयेनेनि वाक्रप्रत् । नस्या विष्षेपङून्वाच्च । एवञ्च वुद्धयाक्षारस 
मर्षकत्वमपि प्रतिविम्वस्येव । आध्यात्मिकरूपमपि मायामयम् । 
मनोमयस्वात् । तस्य च न सत्यता । अथक्कियाकारिन्वमाश्रं परम । 
आधिद्रविकं तु शदैकनिष्ं मगवदातकं तत्सत्यमेव । आविभीति- 
ष तु प्रपञात्मकम्'तस्य तु कायिरूपत्वेऽपि कारणश्पेणैव सत्यत्वं, न 
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तु खेन पेण विकाराणां वाचाऽरण्यत्वात्, सद सदृप्रन्थिरूपत्वाच्च 
तदेव च लौकिकञ्यवहारविषय शतयेवं चाश्चुषे बोध्यम् । स्पाशेने तु 
त्वगेव खगुणेन स्पर्तोन सवै शरीरं व्याप्रोति। न तु ततोभ््रे गच्छ- 
ति। प्राणरसनधवणानि तु खखखगोलकफे स्थित्वा सवैस्मिनू शरीरे 
यथोचितं कायै खगुणद्वारा षा खदेवतासामथ्यदेव वा कुवन्ति । 
कर्मेन्दियपु तु वाचः स्पर्शो बहिगेच्छति । अत एव न कञथिन्मर्मेणि 
सपृशेदिव्यादीनि वाक्यानि। माहागुखीयन्त्रशब्दे विचुच्छदे च तत् 
स्पश न हृदयकम्पमित्तिपातादिकं युज्यते । पायूपस्थहस्तपादास्तु 
प्राणादिवदेव खखगोलके स्थित्वा सवैस्मिन् शरीरे यथोचितं का- 
यै कुवन्ति । अत पव हस्ताभ्यां चलने, पद्धशां ताखादिवादनं, शि- 
शेन मूश्रदिविसगे श्यादिकं, दविगोकानामुमयश्रापि स्थितिश्च 
सङ्गच्छते । इवं च सवै क्ञानं कमे च अन्तःकरणादध्यासाज्ञीवा- 
त्मा खस्मिन्नमिमन्यत इत्यतो लीफिकानां नेयायकफादीनां शानेच्छा- 
दिष्वात्मधमंत्वप्रवाद् हति । अन्तःकरणाध्यासस्तु एदयददो जीव- 
स्थान्तःकरणानां च स्थितत्वात् तेषु तत्परतिषिभ्ब तस्य प्रतिषिम्ब- 
स्येन्द्रियेषु प्रतिषिम्बान्तरे इन्धियाध्यासस्तस्य देहे प्रतियिम्बे देहा- 
ध्यासश्च भवति । प्रतिषिम्बश्च तत्प्रकाशस्य तेषु क्रमेण भवति सूय॑- 
स्येव, न तु मुख्यस्येव सक्निधिमा्रेणेति निर्णीतम्, यथा जलस्थ 
आमास इत्यत्र तृतीयसप्तर्विशाध्याये । एवञ्च पूवैरृतस्य प्रारब्यज्ञ- 
मणः प्क्स्य जाग्रति फलमोगे क्रियमाण आहारथमादिभिर्वदा 
निद्रा मवति तदा खापः स्वप्रृत्तिः । तत्रायं इदयदेशाश्िःखत्य 
हिताभिधानासु श्युङ्खनीलहरितंलोदितपीतरसभ्रतासु केदासहन्नमा- 
गववण्वीषुं नाडिषु दासप्ततिसहल्रकंश्यासु तस्यां तस्यां फचि- 
दीभ्वरेच्छादिवशेनान्तबेरहिःकरणन्यादाय परिषसते । तदा चेतन्य- 
सङ्कोचनन बहिरिन्द्ियेषु मनसि च परकाशासंक्रमात् प्रतिबिम्बो 
न भवति । बुद्खहद्रयोरेव तु मवति । तदा बुद्धि सदितोऽ्ङ्कारा- 
ध्यासेन स्वाप्नं सुखदुःखादि भुङ्क्त । तत्र प्रकाशो मगवतो, विषथ- 
ॐ मायिकः। मोग बुद्धिः करणं, भोगश्चाहङ्कारे । यदा पुनर्नि- 
द्रायां तमस उद्रेक शेश्वरेच्छादिवशात् तदायं तैः स्वैः सह पुरी- 
तति प्रविशति । पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डो इदयं, तद्वेषिता ना- 
श्यः पुरतच्छब्देनोच्यन्ते। तदा सुषुततिः । एदाचिद्धगवदिच्छया त- 
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स्य हृदयस्यान्तये अकाशशब्दवाख्यः परमात्मा तत्र सम्पद शेते । 
दविविघायामपि सुषुप्तो कमौससगांद् वुःखामावः । दितीयस्यां पर- 
मानन्द इति विहोषः। ततः पुन्भगवाद च्छादिषदोन परमात्मनः स- 
कारात् सवषां प्राणादीनामान्मान्तानां भ्युच्चरणम् । ततो जागरणे 
खस्थानस्थिंतिः पूर्वोक्तरीत्या तत्तदनुभवादिश्चेति। 

नेयाधिकास्तु- आतमा मनसा संयुज्यते मन इन्दियेभ इन्दि 
यमथनति क्रमेणाऽप््मन्येव श्ञानमुत्पद्यत इत्याटमधमंत्वं अन्यक्षान- 
स्याहुः । तन्तु श्वुतिविरोधदेवापास्तम । विमोतिंरवयवस्यारमनः स- 
योगं प्रति कन्तेत्वायोगाश्च । नचान्यतरकमेज एव संयोगस्तत्रा- 
स्त्विति वाच्यम् । मनस एव कत्तूत्वापातात् । तस्येव क्रिवाभयत्वा- 
त । जीवे गुणाधीनत्वे कन्तेत्वायोगादिति । 

मायावादिनस्तु--वरह्मातमकमेकमेव क्षानं स्वीर्त्य बुखौ तस्य 
श्रतिषिम्बे तस्येव व्यावहारिकक्ञानत्वं चाङ्गीरृ्य चिवुपरागावरण- 
भङ्गाभेदाभिग्यक्तिपक्चान् जीवस्य किञ्चिज्कत्वायाहुः । तदप्यसङ्क- 
तम् । प्रतिबिम्बस्य वक्तुप्रशक््यत्वात् । ब्रह्मणो नीरूपत्वात् । बुये- 
श्चास्वच्छतघात् 1 दपेणवत् किञ्चिदेशावच्िश्नस्वच्छत्वमङीरत्या- 
कारास्येव बरह्मणः प्रतिबिम्बाङ्ीकारेऽ्पि ब्रह्मणः सश्िदानन्वङूप- 
त्वन सदानन्दयोरपि प्रतिषिम्बापातात् । नचष्टापण्ठिः । कशानवत् 
तयोरपि भानापन्तः। सवेदा सर्वषामन्तःशरीरष्यसवक्ञानापत्तेश्च । 
प्रतिबिम्बाधारत्वयोग्यायां बु्ौ शषानस्येवान्तराणां नाड्यादीनां स- 
न्निहितत्वेन तस्पतिबिम्बऽपि धाधकामावात् । किञचाविधायां ब्रह्म- 
परतिषिम्बभूतानां जीवानां व्यापकतया खतः सर्वपदाथैसंस्टत्वातव् 
बाधकाभविनाविद्ायामपि सबेप्रतिभिम्बसम्भवेन तत्तत्संसगे चिगु- 
गीतय जते सवेताद्त्म्यापन्नस्य ब्रह्मण इव तेषामपि सवसष- 
त्वात् साक्षिन्वाश्च इति विनेव स्वरूपचेतन्येन सवोवमासकतायाः 
शक्यवचनत्वेन ब्रह्मवत् स्वेषां सवैषता स्यात् । नचाम्तःकरणमेदेन 
प्रमातृमेदात् तद्नापत्तिः। व्यापकत्वेन सर्वषां सवान्तःकरणसंसृषए- 
तया प्रमातूमेदस्याप्यकफिञचित्करत्वात्। संसगतीव्ये पकष्येवान्तःकर- 
णवैरिष्ट्ं, नापरस्येत्यत्र हेत्वभावात् । अद्टादीनां हतुताकल्यन- 
स्याप्यनेनैत्र स्यायन निर्र्तं शक्यत्वात् । नलु दूषणप्रासान्मास्तु 
व्यापषठनिकजीववादः, किन्तु व्यापकंकजी ववादाऽस्तु । तथाच त्व 
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स्हृतायामिष्टपिरितिेत् । सलयमिष्टापतिः स्याद् यथेकत्रैव स- 
बहता स्यात् । नैवम् । अधिशेषेणकसयेव सवैशरीराधिष्ठानि सवेत्रा- 
विधोपहितसाशक्षिण एकत्वात् सवेत्रोपाधो सवैप्रतिषिम्बेषु षृषटत्वा- 
खच ्रह्मण इव जीवस्यापि सर्वेषु प्रतिविम्वेषु सवेकतायां वाधका- 
भावात् । नच ब्रह्मप्येकत्रैव सवं न सवतेति वाच्यम । प्रह्मविष्णु- 
हिषादिशरीरावच्छेदैेन सवेक्टताप्रनिपादकशाखषिरोधापातात् । 
नचाविद्योपाधौ सर्मपरतिविम्बेऽप्यन्तःकरणभेदेन प्रमातृभेदात् तक्नि- 
कटथस्थेव शानं प्रमातुभविष्यतीति न सर्वत्र सावंक्ापत्तिरिति 
वाच्यम् । प्रमाघ्रमेदे करणमभेदस्यव साश्यभेदे प्रमातृमेदस्याप्यप्र- 
योजक्षत्वात् । सवत्र साक्षिण पव भासकत्वात् । नच तस्यावियोप॑- 
हितरूपेण न साक्षित्वं, किन्तु अन्तःकरणापहितरूपण । तथाच रुप- 
भेदेन साक्षिभेदाश्न सावेक्षापत्तिरिति वाच्यम् । अप्रयोजकत्यात् । 
तथा सलयपि हदयनाडीप्रभृतीनामान्तराणामन्तःकरणे प्रतिषिम्बि- 
तानां ज्ञानं तस्य निबौधमिवयान्तरस्वंक्षताया वुवौरत्वात् । ननु स- 
वैषां प्रतिविम्बो नास्माभिरद्गीक्रियत शतिचेन्येवम् । यदयं न 
स्वीक्रियते कस्तत्र हैतुः । न तावद सन्निधिः । अविद्याया ग्यापक- 
त्वात् । नापि विभ्बारोकसेयोगाभावः । सुयोदर्विद्यमानत्वात् । 
अन्तःकरणस्थकऽष्यन्तःकरणस्यान्तरसक्निहितत्वात् । अन्तथृहगत- 
दपेणप्रतिविग्वितस्रयप्रकाशेनाऽऽन्तरषस्तुनां प्रतिम्बिवद शनादिहापि 
जीवयैतन्यपरकारितान्तःकरणससष्वान्तरविम्बेष्वालोकान्तरसयो- 

गानपेश्षणात् । जीवचेतन्येनाऽन्तरग्रकाशाऽनङ्गीकारे साक्षार्संस्- 
छान्तःकरणतद्मीदीनामप्यनवमासप्रसङ्गात् । मते च तदवमासे 
तद्वदेव तत्ससृष्रानामप्यवमासादहरादिवद् हृदयनाडीग्रथतीन्य- 
प्यनुसन्धीयेरन् । संस्काराधायकस्यावभासस्य तुल्यत्वात् । अथ- 
कप्रातिषिम्बारुदधे दपेणाषावन्यस्य प्रतिषिम्बादशनाद् व्यापकजीवा- 
बरुद्धऽविधयादावितरेषां प्रतिबिम्बो न मविष्यतीत्यवरोधै एव प्रति- 

यिम्बाभावे हतुरिति विभाव्यते । तदप्यसङ्तम् । पकप्रातविम्बावर- 

देऽन्यप्रतिविम्यस्तदा न भवति यदा बिभ्वान्तरं पूवविम्वव्यवधय भ- 
वति।इह तुप्रह्मणो व्यापकत्वेन परिच्छिन्नानां सर्वषां ् रह्मान्तवसित्वे 
न तदृभ्यवधेयत्वामावान्न जीवेन तत्प्रतिधिम्बावरोध इति दुवार एव 
सवेषां परतिविम्ब एति। ननु भवतु सवेषां प्रतिबिम्स्तथापि न जीवस्य 
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सवेश्तापत्तिम॑विवी। जीवसाक्षिवादस्यानङ्गीकारात्। तथा सति कू- रस्थचेतन्यं वा, जीवाभिन्नं सवेप्रत्यगभूतं शुद्धं ब्रह्मैव वा परमेश्वर- स्थर रुपान्तर वा साधी मविष्यति, तस्य तु सर्वशष्वेऽप्यदाषः ॥ 
जीवस्तु यथा सर्वगतं गोत्वसामान्यं स्वभावादश्वादिसद्भित्वामाषे- 
ऽपि सास्नादिमदृव्यक्ती संसज्यत, तथा विषयादौ सक्नापि जीवः ख- 
भावादन्तःकरण पव सषञ्यत । यदा चान्तःकरणपरिणामो वुत्ति- 
रूपो नयनद्वारेण निशत्य चक्षुरदिमवज्कषरिति दीधप्रभाकारेण परि- 
णम्य विषयं प्रा्नाति तदा समुपारुह्य जीवस्तं विषयं गाचरयति । 
केवलाऽन्यादाद्यस्य तृणददेरयःपिण्डसमारूढाग्निदाह्यत्ववत् केवल- 
जीवचेतन्याप्रकादयस्यापि घटादेरन्तःकरणश््युपारूढतत्मकादयत्वं युक्तमिति चिदु परागार्थत्वेन ब्ृत्तिनिशममपेशष्य बृ्िसंखष्विषय- 
मात्रावभासकत्वात् तस्य किञ्िज्जञत्वमुपपत्श्यत इतिचन्भैवम् । एवं 
स्वभाववादेन समाधानेऽपि जीवस्य प्रकाशप्रतिषिम्बत्वादवच्छिक्नत्वे 
च क्ञानरूपत्वात् स्वप्र स्वयंज्योतिषटपतिपादनाञ्च प्रकाद्रारूपत्वन 
स्वप्र इव पराक्षदरत्ताविव च पूवपूर्वानादिसंस्कारवशादवन्दियं विनेव इ्युपपततकेनेन्दरियाणि इथेव स्युः। किञ्च । अयःपिण्डसमा- 
रोहेण दाहकस्याऽमेः साक्षात्संखष्टदाहकत्वददोनाद् इस्युपारोहेण 
पकारास्य जीवस्य साक्षादन्तःकरणसंसष्टपकाशकत्वं सुरा सुवच- 
मिवयन्तःकरणे भरतिविम्बितानां प्रकाशोऽस्य स्यादेवेत्यधिकं तत्रायुप्रा- 
विशत् । वस्तुतस्स्ववमपि गोत्वस्य सकलगोग्यक्तिभ्वियैकस्ैव जी- 
वस्य सयोन्तःकरणससर्गस्य वक्तम्यर्वात् तथा सति तत्तदृन्तःकर- 
णडृत्तिनिगेमेण तत्तद्विपयग्राप्तौ तत्तदृ्च्युपारूढस्य जीवस्यापि त 
द्विपयापरागसम्भवात् सर्वश्त्तिमेखष्रविप्रयाणां गाचरीकरण धाध- 
काभावन किचिज्ज्वस्याजुपपन्नत्वमव । अतो विषयविपयिभावो 
वा, विपयसन्निहितजीवचेतन्यतादार्यापननदत्ििपयसयोगद्वार- 
को जीवविषय्योः परम्परासम्बन्धो वा, अन्तःकरणदृस्युपादानस्य 
जीवस्य इृत्तिषिषयसंयोगजनितः कायौकार्यसंयोगात् कारणाकार- 
णसंयोगात्मा साक्षात्संयोगो वा, अन्तःकरणोपहितस्य विधयावमा- 
सकचेतन्यस्य ॒विषयतादात्म्यापश्च ्रह्मचेतन्याभेदामिव्यक्तिद्वारा 
विषयतादात्म्यसम्पादनं वा, अन्यदा यत्किञ्चन चिदुपरागत्यनाभ- 
धित्सितं तस्य सर्वस इत्तिसंसगजनितत्थन शृत्तिजनकानां च अ 



८०१ पपकाशे अणुभाष्ये । 

स्तःकरणानां सर्दारीरब्यापकजीवसंसषत्वेन सर्वते: सवैशतापत्तिर- 
निवार्थैव । तत्राप्यनुपदोक्ते विषयतादात्म्यसम्पादनपन्े मेत्रस्य चेषर- 

हशोने,हं चैत्र शलयादाकारकक्षानाप्तिरधिक्षाऽऽयातीति फस्यून्ये- 

वैतानि कल्पनानि। 
अथ जीवः सर्वगतोऽप्यविध्यादृतत्वात स्वयमप्रकारशामानत्था 

विषयाननवमासयन् विषयविशेषे इस्युपरागादावरणतिरोघानेन त- 
्रेवामिभ्यक्तस्तमेव विषयं प्रफाशयतीत्यावरणमङ्पक्षः किञ्चिज्ज- 
त्वाथमालम्घ्यते । तदाप्यावरणस्य शृतच्युपरागतिरोभाव्यत्वाज्ञाते 
बृसयुपरागे तेनाधरणम ङ्के सवौन्तःकरणससृष्टो ओवप्तसद्विषयेभ्व- 
मिष्यक्तस्तं तं विषयं प्रकाशयदेवेति न फिञ्चिज्हत्वोपपल्िः । पवअ 
वेतन्यमाघ्रावरकालानस्य खथोतप्रकारान महान्धकारस्येव शानने- 
कदेशाहामनाशो वा, फरटवत् संवेष्टनं वा, भीतमभटवद पसरणं वा, 

चेतन्यमात्रावरकस्याप्यहलानस्य तसदाकारबृ्तिससृष्टावस्यविषयचे- 
तन्यानायरकत्वखाभाग्यं धा, मुलाज्ञानावस्यामेदरूपाक्ञानान्तरनाशो 
वा, अन्यो षा यः कश्चनाषरणभङ्का निरुच्यतां स सर्वोऽपि दृर्युप- 

रागजन्य पयेति आते वृस्युपरागे पूर्वोक्तरीत्या सकरान्तःकरणसं- 
धृष्टस्य जीषस्य सवैकषतैवायातीति नैतेऽपि रोचिष्णवः पक्षाः । 

नन्वेकस्मिन्नपि जीवे जन्मान्तरमापन्न पूवंजन्माजुसन्धाना- 
द्षनाच्छरीरमेदस्य सुखाचननुसन्धानप्रयाजकत्व क्लृपतमिति स 

एव किञ्चिज्ताया भपि प्रयोजको भवतु। तथाच व्यापकष्यापि जी- 

घस्य दारीरान्तरे शरीरान्तरायान्तःकरणद्स्यादिभिक्षानं न भवि- 

ष्यतीति न सर्वेषां सावैक्ापत्तिरितिचेश्न । शरीरमेदस्याननुसन्धान- 
परयोजकताया योगिकाय्यूहे जातिस्मरे भूतादौ च व्यभिचारेण 
तस्य किथिर्ातायामप्यतन्त्रत्वात् । पतेनेव भागायतनमेदस्य षि- 

श्छि्टोपाधिमेदस्य चाननुसन्धानप्रयोजकत्षं परास्तं बोध्यम् । “उ- 
धदायुधदोदैण्डाः पतितस्वशिरोऽक्षिमिः । पयन्तः पातयन्ति स्म 
कबन्धा अप्यरीन् युधीत भारते भूताथवादाख्च । नच योगिप्रभू- 
तिषु प्रभाषविशेषेणानुसन्धानेऽपि पूर्वोक्तोपाधीनासु्सगेतस्तथात्वा- 
स्ाननुसन्धानप्रयोजकन्वहानिरिति षाच्यम । षडुषु व्यमिचारदशै- 
नात् । पक्र तथा दशने ह्योत्सर्गिकाननुसन्धानतन््रत्वाद् विधातः 
प्रमाववि्टे उमवधानवश्चाव् कट्पयितुं शक्ष्यते, न तु बहुषु तथा 
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वेशेने। अतो भनुष्यविरेषेषु भूतेषु मनुष्यादुक्छृष्टयोनिषु सरषैषु च 
पूवैजन्मीनज्ञानस्य तत्र तत्रोक्तः शाखस्य प्रामाण्याच्च, न पूर्वोक्तो. 
पाधीनामननुसन्धानतन्त्रत्वं साधीयः । नाप्यन्तःकरणमेदस्य तथा- 
त्वम् । श्िसष्टिवादे पूर्वपूवेस्यान्तःकरणस्यं नष्टत्वेनाप्रिमाभिमस्य 
तस्य भिन्नत्वात् पवदष्टानुसन्धानाभावगप्रसङ्गात् । सश्येकषयेन तत्स- 
मथेने तु अन्तःकरणमेदस्याप्रयोजकत्वात् तत्तदन्तःकरणरश्य स्वै्ञ- 
ताया एवापत्तिः । अन्तःकरणवेजाव्येन समर्थनं तु मज्ञत्फेनालम्बन- 
कट्पत्वात् कदयमेव । पादन स्पृशामि फरणाभ्यां णोमि, चश्ुष 
पदयामीति बाह्यकरण म ऽप्थेकस्य क्ञानवत् तन तेनान्तःकरणेन त- 
तञ्जानामीत्यादिक्षानस्वान्तःकरणवेजाल्येऽपि सुवचत्वात् । ख्रि- 
घादमालम्ब्यान्तःकरणक्याङ्गीकारेण सम्थनऽपि बदिःकरणयैजा- 
त्यस्येवान्तःकरणवेजालयस्याप्यप्रयोजकत्वावुक्तदूषणं निवांधमेव।नच 
फटवलान्नान्तःकरणमेदस्याऽप्रयोजकत्वमिति वाच्यम् । फलटषलश्य 
साधनमदकल्पनामात्रप्रयाजकत्वनान्तःकरणभद कल्पने अप्रयोजकः 
त्वात् । फलबलेन जीवभदकस्पनेऽपि दोषाभावात् । अतो व्यापक 
एकः प्रतिबिम्बो जीव हति पक्षे कथमपि न सवेक्षतापतिपारिहारः । 

ननु नद्यस्तु नानाणुजीववाद्ः। तथा सल्यन्तःकरण प्रतिषि- 
म्बितसेतन्यरूपस्य जीवस्य परिच्छिन्नेन सयेसंसगाभावान्न सर्वक्ष- 
तापत्तिभविव्री। विषयप्रकाशस्तु विष्रयसंसृवृत्तिद्वारा तडागसछि- 
कष्य कुल्याद्वारा केवारसलिलेक्ष्यवज्ीवस्य विपयावच्छिन्नव्रह्मचेत- 
मयक्षामावात्मिकायामभेदामिव्यक्तो भविष्यतीति करि्िज्छत्वमुपप- 
त्स्यत इतिचेत् । नेदं युक्तं भाति । सलिल एको द्रष्टा भवतीति शु" 
ह्या सुधुपराववर जीवब्रह्मणोरकीभावध्रावणात् तदितरत्र तवुपगम 

शुतिविरोधाज्ञाप्रदादौ व्यावसतैकापाधरविद्यमानन्वाश्च दपणसत्ये 
िम्बयारव जीवब्रह्मणोरमदस्याराक्यवचनत्वात् । किञ । जीवध्र- 
णोरिानोमभरेऽन्योन्यघमेविनिमयाद् ब्रह्मणोऽल्पक्लताध्न्यस्य सव्रता 
चापस्य हति नोक्तदूषणोद्धारसम्भवः। यदि च विम्बभूनं विषया- 
धिष्ठानचंतन्यमेव साक्षादाध्यासिकसम्बन्धलामाद् विषयप्रकाशक- 
मित्याध्यासिकसम्बन्धोपक्षितचेतन्यात्मना जीवैकीभावो, न तु 
बिम्बत्वविांशाष्टरूपणेति मेदष्यापि सद्धावान्नोक्तदूषणापतिरिति वि- 

भाव्यत, तदपि विषयताद्ात्म्यापश्ग्र्षत्वेकीभावो जात पएवति अहं 
१०९१ 
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घटं श्त्याकारकज्ञानापसिः । अध्यासेनान्तःकरणंतादत्म्यापत्याश्ट- 
मिति ज्ञानवत् । अन्तःकरणधमोणां सुखानां खसिमिन्नभिमानषद् 
विषयधमोणामप्यभिमानप्रसङ्कः । भयं घट इत्यादि्ञानाभायश्च स्या- 
त् । यदि च विप्रयावच्छिश्नं ब्रह्मचेतन्यं विषयसंखष्टाया व्रतेरप्र- 
भागे विषयप्रकादाकं प्रतिविम्बमपंयति । तस्य प्रतिबिम्बस्य जीवनै- 
कीभायो भदाऽभिव्यक्तिस्तस्यां सत्यां विषयग्रमितिरिति विभाव्यत । 
तदा तु सुतरामस दतम् । वस्न्वन्तरावरुद्धे दर्पणादौ प्रतिषिम्बादश- 
नाद् विषयसंसखष्ट$ग्रमागे प्रतिविम्बायोगादिषयप्रकाशासयेवाभावण्त- 
क्तेः । किञ्च । प्रतिविम्बापकं चतन्यं यदि विषयाद् शप्त ` नस्य 
बृ्िसंसप्त्यात् पतिधिम्बायागः। यदि च विषयान्तस्त , ^," (पय- 
ण व्यवधानात् तथा । यवि विष्रयादूरवरस्सि तदा विषय 'च्छश्न- 
श्वस्थवायोगः। किञ्च । अन्तःफरणोपाधिपरिच्छिश्प्रतिधि प्याणुः 
स्वादुध्वददानि ब््तद्वारा तस्य निगमात् प्राणानामपि निगमा, त्तः 
तमुत्कामन्ते प्राणोऽनूत्कामतीति शरुतः । किश्चेवं कल्पनैकशः प्रतं 
गोलकद्धारा तैजसस्य वेगवतो ब्रृ्तिरुपपरिणामस्य निशमादेव परम 
घृत्तिविषयचेतन्यामेदा सद्धा विषयप्रकाशसम्भवे गालकानिरिरः ` 
न्द्रियकदपनापि था स्यात् । तस्मादूनाद्रणीया एवैते पक्षाः । पनन 
रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिश्रचैतन्याभेदो श्ञानस्य प्त्यक्ष्वप्रयो- 
जक द्यापि निरस्तम् । किञ्च । यत्र प्रमदूघरो गृष्यतं तत्र बृत्युपर- 
ञ्जकस्य प्रमणविप्रयनिष्ठत्वामावेन ततथित्रुपरागायोगात् तदग्रह- 
णापत्तिः । नच तत्रानिवचमीयं तजन्यत इति सुखेन तद्रहणसम्भः 
इति वाच्यम । वृत्या घटाकारिकया आवरणाभिमवन भ्रम्णां 
विक्षेपस्याशक्यवचनप्वात् । किञ्च । वृत्या विषयचैतन्यामेवाभि- 
व्यक्ताषपि विषयप्रकाराके ब्रह्मचेतन्ये तद्भावान्नयनपदेो तदननु- 
भवनेन्द्ियेऽपि तदभावाद् वृत्तिमात्रजनकस्यन्दरियसम्प्रयोगस्य वि- 
वयकारणत््राक्लप्तश्च सस्प्रय, गेणापि विषये तदाधानांयोगादन्तःकर. 
णावच्छिश्नऽप्यहं श्रमामील्यननुभवात् स भ्रमः सर््रत्रालन्धसत्ताफो 
धटे$पि न स्यात्। काप्यसन् धटे शेष्वुभूयते, तस्मात् तदेशावच्छे- 
देन जायमाने मनोधमेरूपे श्ञानस्ति । तच्चत् प्रमातृविषययैतन्या- 
भिन्नं स्यात् तद् स भ्रमः सवानुभवगोचरः स्यात् । यस्मान्नवं व- 
स्मात् तजहाने कायरूपं मिन्नमेवति निश्चयः । नच शुक्तिरजतादि- 
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च्यते इहदमाकारवृ्लो सत्यामपि रजताध्यासदशनादं शत एवाषर- 
णना्रा ह्यं ान्तरेण भ्रमविक्षेपोऽपि भविष्यतीति न तदननुभषानु- 
पपत्तिरिति वाच्यम । विषये तत्सस्वेश््येषामपि तदलुभवापन्तेः 
अन्यां घटदरष्ूणा प्रमाणवृ्या तदंशाषरणनाशादस्यापि तदनुभ- 
वापसश्च विषयाधितावरणपक्षस्येष वुष्टत्वात् । पुरुषाधितपक्षे 
तूक्त राल्या प्रमातरि प्रमाणे प्रमेये च षक्तुमशाक्षयत्वेन घटकुरीप्रभा- 
तवदननुभवस्य भवोऽ्नुमवगाचरत्वस्य वाऽऽपाताच्छुक्तिरजनष्या- 
इप्येतत्तट्यत्वात् । पव मुलाक्षानावस्थारूपाज्ञाना्ना नानात्वमङ्गीरुलय 
धर।वर काज्चानस्य घटाफारकवृस्या निवृत्तावपि नैञ्चस्यावरकस्यानि- 
वृत्या भ्रमविक्षिपादरणऽपि पूर्वो्रीत्या पुरुषनिषठनंव तस्य वाश्येति 
चेतन्याभदस्य पूेवदेवामद्धेः । पत्ते शषानात्मकत्वमातकल्पनया त~ 
स्यात्पत्तिनाशशालित्वमाग्रेण निहि विषरयाबरणतन्नानात्वकल्पन. 
योगुरत्वादर प्राणिकत्वाच्च । पतेनेव घटावरकाज्ञानगतावरणशक्ति- 
मान्ननयुत्तिने तु विक्षपशक्तिनिवृत्तिर पीति पक्षो निरस्तो बाध्यः ॥ 
्श्वट्याचरणमन्तरेण भ्रमणविक्षपासम्भवादावरणशक्तिनिवचकत- 
या अप्रयाजकल्वात्च । जलप्रतिविम्बितव्क्षाधोऽग्रत्वभ्मे तु प्रतिषि- 
स्यपद्ाभ्रस्यातिरिक्तस्यन मूलसमीपवर्तिनि जट मूलस्य ततो वि- 
प्रृऽप्रस्य प्रतिविम्बात् प्रतिषिम्बत्वनेवावगाहाद् घ्रमत्वस्यव दुष- 
च्रत्यन तच्रावरणादिकट्पनाया पवायागाश्चति दिक् । 

अता जन्यज्ञानस्येन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु सन्धानदशनाच्छक्ति- 

प्रहफ्रधु कोरादिषु, प्रेश्चोपलन्धिशित्संविदितिं चिदादिमिः सह 
वुद्धरेका््यंन वृतते्ञोनात्मकत्वनिश्चये तत्र क्षानोपचारपक्षष्यायुक्त- 
त्वाच्च जन्यज्ञानमतिरिक्तमव। तवृत्पत्तिप्रनाड़ी च पू्वाक्तरीतिकरेषे- 
नि निश्चयः । मगवत्सक्षात्कारे तु नंपा प्रनाड़ा । नस्य परमप्रवलादष्र 
भवनात् । नायमात्मात श्रुतावितरसाघननरासनापलक्षगषिधधा 
निरस्तत्वात् । उत्तराद्धं वरणस्य कामसाधनत्वक्थन स्वस्यव तनु- 

विबरणसाचनत्वेक्तेश्च । वरणं वाऽनुग्रहः । स च धमन्तरमव, 

न पु फरित्सा । यस्यानुश्रहमिच्छमीति घाक्यात् । म च भक्ति- 
बी जभूनः। अतो मत्तया मामभिजानाति, भक्तया न्वनन्यय शक्यो 
मक्तयाऽहमक्रया ग्राह्य इत्यादिषु न विराधः । अवतारदशायां तुमां 
सवै पदगरन्त्विल्याक्ारिफया सामन्यच्छयापि दशनम् । सत्रि 
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तदिद्दियाणि तदग्यपदेशादन्यत श्रष्ठात् ॥ १७॥ 

हदमतर विचार्यते । इन्द्रियाणां प्राणाधीनपर्वव्यापार ताव् 
तन्नामन्यपदेशाख्च प्राणरत्तिरूपाणीन्द्रिपाणि, व्वान्तराणि वेति 
सवायः । वच्चान्तराण्येषेति सिद्धान्तः । तानीन्द्रियाणि व्चा- 
न्तराणि । कुतः ! । तद्व्यपदेशात् । श्द्रयशब्देन व्यपदेशात् । 
एतस्माज्जायते प्राणो पनः सर््ेनदियाणि चेति भिन्रहब्दवाच्यानां 

नानाविधाभिः। यथा, मव्लानामशनिरित्यादो। पवअ, भक्तया सा- 
भान्येच्छया वति दधा दशनम । उभयथाऽपि प्रमेयवलमेव कारण- 
मिति न विराधः। खसाधनसामग्न्यादिभिदशनक्तानं त्वामिमानमा- 
श्रत् । अत एव अधिज्ाते विजानतां वि्ञातमयिजानतामित्यादि्रु- 
तिः सङ्गच्छते । मनसेवानुद्रषटव्य इत्यादावपि प्रमेयवलानुगरदीतमेव 
तदभिप्रेतमिति शरुखयन्तराऽविरोधायानुसन्धेयमिति शुभम । प्रकृत- 
मनुसरामः॥ १६॥ ७॥ 

तदिन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत् भ्रेषठात् ॥ सुम्रप्रयोजनमाहुः। 
# दमित्यादिना # सिद्धान्त इयन्तन # । पूवोधिफरणे इन्दि- 
याणां प्राणाधीनसवेत्यापारकरणत्वं सिद्धम् । भ्रुती च मुख्यं प्राण- 
मिन्द्ियाणि चोपक्रम्य, हतास्येव सर्प रूपं मवामेति त पतस्व 
सवे रूपमभवेस्तस्मादेत पतेनास्यायन्ते प्राणा हति तश्नामव्यपदे- 
शाश्च प्रागात्रत्तिरूपाणीन्द्रियाणि ? उत रूपभवनप्राक्कालेऽपि स- 
त्वात् तत्वान्तराणि वेति संशयः। तत्र पू तस्वान्तरेऽपि पथादे- 
तदूपभवनध्रावणन जन्मान्तरवत् पूव॑रूप्यागालामात् पूरवोक्तयुक्ति- 
भ्यां चेदानीं प्राणवृत्तिरूपाण्येवेति प्रापे, तत्वान्तराण्येवेति सिदा- 
न्त इत्यथः । तद् व्युत्पादनाय सूत्रं व्याकुर्वन्ति । # लानीत्यादि # । 
सूत्रे तदति टुप्तविभक्तिक्ं पद्. तानीत्यनेन व्याख्यातम् । अन्ये तु 
त इति पठन्ति । # दृन्द्रियशददेनेलयादि # । तथाच यथा धुतौ १ 
न्दरियाणीति व्यपदेशस्तथेदानीमपि लोके शःखे च व्यपदेशः । अतो 
नात्रजन्मान्तरन्यायः सम्भवति । किन्तु भृत्यानां स्वामिखभावानु- 
सरणमिव प्राणस्वभासवनुरणमेव तद्रूपभवनम् । नच प्राणश- 
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हविरेकश्ब्दवाच्यतेऽपि नेकन्वम । अभमिन्पे$पि वाहि भेदः 
स्यादियत आह । अन्यत्र प्ेष्ठाव् । तस्य ते योगिकाः शब्दा 
इति ॥ १७ ॥ 

भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥ 

यत्रापि प्राणशब्दप्रयोगस्तत्रापि भेदेन श्रुयते । तमुक्रामन्तं 
प्राणोऽनुक्रामति प्राणमनूतकरामन्त सरमे पाणा अनू्रामन्तीति॥१८॥ 

व्ेटक्षण्याच ॥ १९॥ 

प्ेलकषण्यं न प्राणस्य चेन्दियाणाञ्च। भुप्ेषु बागादिषु प्राणो 
जागर्मि । स्वामिमेवकवर्चानेके बेलक्षण्यम् ॥ १९ ॥ 

्ञामूतिक्ठपिसतु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ॥ २० ॥ 
भूतमोतिकदषटिः परमेन्वरदषेति निर्णीय नामरूपव्याकरण- 

मपि परमेश्वरदेतेति निश्वयार्थमभिकररणारम्भः । रोके नामर्प- 

ब्दव्यपदेशविगेधः । द्रोणकणदिषु कुरशदग्यपदेशवद् गौण्यापि 
तत्सम्भवात् । अतो भिन्लशददवाययानां कचिदेकशराब्दवाच्यत्वेष्ये 
नेकत्वमिति सिद्धमिलयथेः । अत्राशङ्कने । # आसमन्वऽपील्यादि # । 
समादधते # तस्य ते इति #। आसन्यस्य प्राणापानसामानम्यानोदान- 
शब्दाः पाचकपाटकांदिशब्दवधौगिका अतो न मदका इत्यथैः । 

उक्तापोद्धकनाय सृष्रद्रयमिलयादायेनाहुः ॥ १७॥ 
मेदशरुतेः ॥ वैलक्षण्याच्च ॥ एनस् त्रह्मये तु निगदरष्यास्या- 

तेनेव भाष्येण ध्याख्यातम् । प्राणस्य जागरणं तु प्राणाप्रय पवेत- 
स्मिन् पुरुःजाप्रतीति प्रश्नो पनिषदिं धावितम् । स्वामिमेवकयत् 
सितिस्तु. प्राणवतव्यधिकरण एव सिद्धव्यनवच्म् ॥ १८॥ १९ ॥ 

सज्ञामूर्सिक्लपिस्तु श्िदलकरुधत उपदे शत् ॥ अधिकःरणप्र- 
योजनमाहुः । # भूनभौतिकेत्यादि # । नन्वत्र कुतः मे शयो येनाय- 

मारम्म द्यत हुः # टोक श्व्याद # 1 तथाच नामादिभ्याकर- 
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करणं कु रलादिर्जविषु प्रसिद्धमिति । अलोकिकेऽपि यवरन- 
ङ्म मयुरादिां मुतिं च जीवदेव हिरण्यगभोदेभेविष्यतीति 
बहूधादिदेषानां जीवरूपाणामेव ्रागादिरूपेणानुप्ेशात तसा- 
हच्येण नापररूपयोरपि जीव एव कती मविष्यतीत्यारङ्कां निर- 
करोति तुशब्दः । 

संामूर्योः क्लप्निनीमरूपयोनिमाणम् । विरृत्कुैतः। यसि- 
हत् करोति तस्माव। सेयं देवतेप्तत रताऽमिमास्ति्नो देवता अ- 

णस्य उभयत्रापि शक्यवचनत्वात् संशय श्यथः । तुशद्व्या- 
स्यानमुसेन पूषैपक्षमाहः । # वहधादील्यादि # । नामव्याकरणं वा- 
माध्यं. रूपव्याकरणं कियासाध्यम, उमयमप्यनुप्रवेशदेतुकमिति 
छान्दोग्ये सिद्धम् । पेतरेये च वाग्रपेणाभ्ररनुप्रवश उक्तस्तथेव तेनं 
तेन शूपणन्येधां च । तत्र यद्यषीन्द्रो नाक्तस्तथापि समानन्यायात् 
सोऽपि वलकूपेण प्रविष्टो बोध्यः । पव सति तेषां जीवानां तत्त- 
स्कायथमेवानुप्रवेशात् तत्साहचर्येण नामरूपग्याकरणयोरपि स स 
ज्ीष प्व क्ता । अथेकवचनष्याकोपानदं रोचते, तदा जीवसलम- 
रपो हिशण्यगम एव तत्कत्तोऽस्तु । दृक्षणप्रकारान्तःप्रधिष्ठा जी- 
धेनेति तृतीया तु, चारेण परबलं प्रविद्याकलयामीतिवदुपपर्स्यते । 
अतः परमेश्वरः प्रयोजको भवतु । क्तो तु तयोजीव पव प्रवेषु- 
त्वादिलयाशङ्कं निराचष्टे तुशब्द त्यथः । सिडधन्तं वक्तु सूत्रं ष्या- 
्ु्वम्ति । ̂  संजञत्यादि # । सलं जीवेऽपि लोकन्यायेन सामथ्यं 
वद्मान्नामरपञ्याकसैतवं वक्तुं शक्यते, तथापि श्रुती च्िद्त्कर- 
णन सैष पूव नामरूपव्याकरणमुपदिष्ट, तदा न जीवस्य दारी- 
रसम्बन्ध इति तदानी जीवस्य तत्कतृत्वं न वक्रतं शक्ष्यते । शरीर- 
सम्बन्धोत्तरेव्र तस्य बाहयक्रियाकततत्वस्य द्त्वात् । तरिद्त्करणस- 
मये हिरण्यगभस्याप्यनुत्पक्नत्वात् । यत्पुनः पुराणेषु नाम रूपं च 
भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् । वेदशब्देभ्य एवादौ दैवादीनां च- 
कार स' हति, 'दृजामि तक्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 
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नेन जीवेनात्मना ऽतुपरतरिश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । तासां वि- 
हतं जिद्रतमेकेकं कखाणीति तरक्रती परेखरः । स एव्र ना- 
परङूपयोरपि कर्ता । कुवः ! । उपदेशात् । उप समीपे एकवाक्ये 
उभयकरणस्य प्रतिज्ञानात् । जीवस्य तु त्रिेत्करणानन्तरं शरीर- 

सम्बन्पे कतात् । तस्मानामरूपपरपञचस्य भगवानेव कर्तेति सि- 
द्धम ॥ २० ॥ 

मांसादिभोमं यथाशब्दमितरयोश् ॥ २१ ॥ 

स्दमिदानीं विचायते । अन्नमदितं तरेधा व्रिधीयते । तस्य 
यः स्थविष्ठो धातु्तन पुरीष भवति, यो मध्यपसतन्मांम, योऽणिष्र- 
सन्मनः । आपः पीतास्ेधा विधीयन्ते । ताप्तां यः स्थविष्ठो धा- 
तन्मूत्रं, यो मध्ममस्तरलोहितं, योऽणिष्ठः स प्राणः । तेजोऽत 

शत ववचन साय पय 

विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिध्रूगि ति पठ्यते । तदपि पा- 
श्राव्यमेव दत्तम् । यो ब्रह्माणं विदधाति पृचयो वे वेदाश्च 
प्रहिणोति तस्मा इति श्रौतलिङ्कात् । वेद पटनात् पूवमव श्रह्म- 
नामरूपयोः करणात् । अश्रापि तेजो $बन्नदेवतानां प्रागव करणा- 
खच । नच ब्रह्मणः प्रवेशामावः शदः । दा सुपणादिशुतिसिद्धत्वा- 
त् । नच प्रवेशो श्नेच्छाङृतिरूपमायावस्योपाधक इति कादुयम 
शद्ददिवानुपपत्तिपरहारोणापाधिकन्वे मानाभावात् । अतः, सवा- 
णि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि एृत्वामिवदृन् यद्ास्न शन श्रुत्य- 

स्तराद् भगवानेव पूत नामरूपकन्ता । जीवानान्तु पश्चादेव भगव- 

वावि्टानां तथात्वम् । नचादिखष्टी भगवनेव तत्करणे तदानीं जीव- 
परवेदायेयथ्यम् । तस्य भोकतृत्वात् तदथमवेतत्करणेन तस्यायदयक- 
स्वादिति । तस्माद् मगवनिव नामरुपप्रपञ्चस्य कर्ति सिद्ामि- 
व्यथे: ॥ २०॥ ९॥ 

भांसादिभीमं यथारबदमितरयोश्च ॥ अधिकरणप्रयो जनमा- 
इः । # ददमित्यादि # । # इदमिति # षश्यमाणं षाक्यम् । संशयं 
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जधा विधीयते । तष्य यः स्किषठो पातुस्तदस्थि भ्रति, यो प 
ध्यः सा मज्ञा, योऽणिष्ठः सा वाक् । अन्नमयं हि सोम्य मन 

आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । तत्र संशयः । वाक््राणमनां 
पि फ मोतिक्रानि ! आश्ोखित् खनन्त्राणीति ! एतस्मालायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चेति श्रुतिषिपरतिपेधात् सशयः । त्रिद- 
त्करणपरपद्धेनोदितामाशङ्का निरोति । ततर पूर्पक्षमाह ॥ मांसादि 
भोम, पुरीपमाप्ादि तेजोऽवन्नपकरृतिक्रम् । कुतः !॥ यथाश्द- 
म् ॥ अन्नपररितपियादिश्रुतितो निःमान्दग्े प्रतिपादनात् । कि 
मतो यथेव तदाह ॥ इतरयोश्च ॥ वावि तुस्यतरान् सन्देहः । इ 
तरयोनःप्राणयोरपि भोणिकधं यथाशब्द । उद्मश्रतस्तु स्तुति- 
तेनानुवरादपरा मघिप्यति । उपपादकश्रुति्राधात् । तस्माद् भा- 
तिकान्येव मनःरफृतीनीसेवं प्राप ॥ २१ ॥ 

तदृषीजं चाहुः । # सत्रलयारि # । नन्विन्द्ियविचार पवेदं विचार- 
णीयम्, हास्य कुतो विचार इयत आहुः । # त्रिवृदित्यादि #। 
उक्तश्चुतिषिप्रतिपेधजनितामाशडवं त्रिदन्करणप्रसङ्नेदानीं निराचष्ट 
त्यथः । # तग्रेति # । सूत्र । ननु सूत्रे तदृषोधकपदाभावात् कथ- 
भस्थेतद्विषयत्वमिल्याफाट्ायां मांसादीदयादिपदेन तत्सग्रहादैतस्य 
विषयत्वावगम ृ्याशयन व्याक्रुवन्ति । # मांसादीलयादि # । भूमिः 
खिती स्थानमातर एति फाशाद् भोमपदं स्वोत्पत्तिस्थानजन्यत्वपर- 
म् । तथाचात्रोक्तं तथेव्यथेः। # वाचीलयापि # । अत्र तेजोमयी षा- 
क, पेतरेये, भग्निवोगा भूत्वेति भरुतिद्रयेऽपि बाचि तेजोमयत्वस्य 
तुस्यत्वान्न सन्देहः । इतरयोमेनः प्राणयोस्तु पेतरेये, वायुः प्राणो 
भूत्वेति चन्द्रमा मनो भूत्वेत्यन्यथा श्रावणेऽपि भौतिकत्वे छान्दो- 
ग्योदितं शब्दमनतिक्रम्येव मन्तव्यम् । नचोद्रमश्चतिवियेान्न भौ 
तिकत्वमिति शङ्खम । सा तु मुण्डके अक्षरात् परं स्तोतु प्रदत्ता, न 
तु वागादीनां खरूप वक्तुम् । अतस्तुतित्वेनैतद युवादपया भविष्य- 
ति। एतद् नुबादेनात्र बरह्मणः प्रयोजकत्वबोधनेऽप्युपपन्तः । नच शु- 
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उच्यते-- 

वेेष्यानु तद्वादस्तदादः ॥ २२ ॥ 
अश्नादिमिर्षिरेष्यते। पनःपरभृति सम्यक् कार्यक्षमं भवति । 

तथा ददोनादुपादानाच्च। अतो वैशेष्यादेव हैतोर्नमयसादिव्ादः। 
ननु कथमेतदवगम्यते । वदेष्याद् गौणो वाद इत्युच्यते । 

अधात्मनोऽन्नाग्रमागायदिसत्र पराण एव सरवस्यानस्यात्ता निई- 
ह; 1 स कथं तत्परिणामकार्यं स्यात् । वागादयश्च ततराम्नर्थमनु- 

तित्वाविरोषे कथं तस्या पवान्यथा नयनमिति शाङ्यम । उपपादक- 
स्य त्रेधा विधानस्य या शरुतिस्तस्या बाधात् । पेतरेयोक्तानादरेऽपी- 
दमेव बीजम । शेपं स्फुटम् ॥ २१॥ 

वेरोप्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ सिद्धान्तसूत्रं व्याकुर्वन्ति । # 
अश्नादिमिरित्यादि # । याहगन्नमश्नाति तादगेवशितु्मनो भवतीति 
द् शनं तथा ददाने, पञ्चदशाहानि माऽशीरिल्यारभ्य, सान्नेनापस- 
माहिता प्राज्वारीदिव्यन्तेन पोषणादेव कायक्षमत्योपपादनमुपपाद- 
नम, ताभ्यां तथेति, बा्छप्राणखल उपपादनाभावेभ्पि संमानन्या- 
यात् तेजोमयत्वापोमयत्ववादो बोध्यः । अतो विशेषणं विहोषस्तस्य 
मावो वेरोष्यं तस्मादेव तथेवयर्थः। अनुपपाद्ितस्थले शङ्कते । # न- 
न्विल्यादि # । समादधते । # अथेत्यादि # । श्रुतिस्तद्रीयगराह्मण- 
स्पा । अथात्मनेऽन्ना्यमागायदरिकचान्नमचतेऽनेनेव तददयते शह भ्र 
तितिष्ठतीति । अथस्तु यथा वागादिभिरत्मा्थमागानं कृते तथा 
मुख्यः ध्राणोऽपि त्रिषु पवमानेषु देवाय गानं कृत्वा, अथानन्तरम् 

' अवरिष्ट नवसु स्लोत्रष्वात्मने आत्माथम। अन्नाचम्.अन्नं च तदा 
च मागायत् । तय्येदं निद रनम् । यत्किथान्नं लाके प्राणिंभिरधत्त त- 
दन्तम् अनेनैव प्रणेनाचते तस्मात् स्वार्थमेयैतदागानमिनि । ननु 
कथमेतक्नि्चयं यत प्राणेनेवाद्यते इति । प्राणघद्धागावीनामप्यशनङक- 
तोपकारदशनादित्यत भाह । दृ प्रतितिष्ठतीति। अन्नम् शृ प्राण एव 
प्रतिष्ठितम् । अतः प्राणद्भारक एव तेषामुपकार एति । अन्नमत्र 

१०९ 
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प्रविष्टाः । दषो प्रथमतो भिन्नतया निर्ैशाव् । अनो न भौतिक 
नि मनःधमृतीनि, किन्तु त्रान्तराणीति सिद्धम् । द्दराद श 
पीप्पा अध्यायसमाप्चिमूाचिक्रा ॥ २२॥ 

इति श्रीविदन्याममतवर्तिश्रीवष्ठुभाचा्यविरचिते 
ब्ह्ममूत्राणुमभाष्ये द्विवीयाऽध्यायस्य 

चतुर्थ; पादः ॥ २॥ ४॥ 
मी 

न पृथिवी, फिन्त्वदनीयमाषम् । तथाच योऽ्दमायमाश्रस्यत्ता सकफ 
थम् अद्नीयानामपां परिणामकायं स्यात् । किञ्चेतरेये घागादः 
थोऽक्नाय मुखाद्रस्थनेषु प्रविष्टा उक्ताः सौ प्रथमतो मिक्नतया च 
निदिंएाः । अतः कथमदनीयपरिणामभूताः स्युः । तस्मात् तत्वा 
न्तराणीत्यव निश्चय इत्यथः। 

भन्ये तु संक्षामूत्तिमूषमारभ्य तिसूत्रमेकमधिकरणम ङगीकृ- 
घ्य प्रथमसूत्रे नामरूपकरणं परमेऽवरदेवति व्याख्याय, मांसारि- 
सूत्र यथाधरुतमेव पुरीपादित्रयश्य भोमत्वं मूत्रादिश्रयस्याऽप्यत्वम- 
स्थ्यादि प्रयस्य तैजसत्वम द्गीकुवैन्तः सिद्धान्तकोटावेव निक्षिषन्ति॥ 

अथ प्रसङ्धाद् हिर्तीयस्कन्धसुषोधिन्युक्तदिशा सृ्प्रक्रिया नि- 
गद्यते । तत्र, सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयं, तक्षत बहु 
स्यां प्रजायेयेतील्यदिजातीयकेषु वाक्येषु यष्टिपाक्षाे केवलस्य अ्- 
ह्मण पवोक्तरूपाया च्छायाः सृष्टिकारणत्येन बोधनाद् ब्रह्मैव स्वे- 
छया पू नाना भवति । तत उञ्चनीचनाननिकमायेन मवति । न- 
चाग्रपदेन काटस्थोक्तत्वादेवकारो नान्ययोगव्यवच्छेदक इति वा- 
ख्यम् । विकल्पासहत्वात् । तथाहि । किमश्र कालसत्ता विधीयत 
उतान्यत, अथवा कालविशिप््रह्मसत्तेव बोध्यत । 
तश्र नाद्यः। वाक्यभद्प्रसङ्घात् । नेतरः । एतेषां सृष्ट्यादिष्तता- 

स्तवोधकत्वेनैतद पेक्चयाऽन्येषां पुरोवादत्वस्याशक्यवचनतयाभ्तरानु- 
धादत्वस्याराकयवचनत्वात् । न तुनीयः । अप्रमाुणिकगोरवप्रसङ्गा- 
त । अन्यथा एकमव्लयऽवधारणान्तरविरोधापातात् । 

नचावधारणान्तरस्य मुख्यान्यसस्ता निवारफत्वान्न षि- 



२ अध्याये ४ एदः। ८११ 

रोध इति वाख्यम् । तथा सति समाभ्यधिकराहित्यष्य तत 
पव मिद्धेन्युनदितीयसक्ाया उपगतत्वाद्याऽद्धितीय पद्ष्याको 
पस्य दुर्निवारत्वापत्तेः । नच आत्मा वा दूमेक एवाप्र आसीन्नान्य- 
त् फिञचन मिषदित्यत्रवान्र मिषद्द्वितीयनिषेध पवास्त्विनि व।च्यम्। 
तदापि येनाश्रुतं श्रुते भवतीत्यादिप्रतिक्ञाया मृत्पिण्डादिदष्टन्ताना - 
मीक्षणविप्यलयोत्तमपुखपस्य, सोऽनुश्ीकष्य नान्यद्ारमनाऽपद्यदित्य- 
छवीक्षणस्य च विराधापतेवुर्निवारन्वात् । अतस्तत्र कालोक्तिः घ्- 
छव्य॒त्तरव्यव्रहारे सवाधारतया प्रतीयमानस्य काटस्योपरञ्जनेन शि- 
ष्यस्य पूवकालवरृत्तान्नवोधनाथंव । अन्यथा शिष्यस्य सृष्टिकाल- 
व्तित्वात् कालसत्तामवधारयतः पूवैदृत्तान्तवाधामावेभ्नुशासन- 
घेयथ्यप्रसङ्गात् । ननु कालस्य ब्रह्मणः प्रथकसत्ता बेधनाथौ । 
उक्तवराषप्रसङ्कत् । तस्मत् सष: पव केवट व्रह्मवेति निश्चयः । 
तत् सव्रभव्रनसमथमनो घमरूपण भवद् इन्छारूपेणापि भवति । 
नच निमेत्तान्तराभावे सद्ा मवनीति शङ्कनीयम् । आपाव्नहेतु- 
भूतस्य कालस्यामावात् । जाते पुनः काले तस्येव नियामकत्वान्न 
सवदा भावष्यति .। कालश्च श्ुताविच्छादिविशधणत्वेनाक्त इतीच्छा- 
दिभिः सरं गविभ॑वति सहव च तिरोभवतीति मगवद्धममास्चका- 
व त् कालवत् सर्वे$पि नित्याः। नच सदेव सौ- 
म्येदमग्र इत्य देतं कालोक्तर्बोधनाथत्वमिदह ग्रहीतुं शक्य 
म् । तज्ञियामकस्याऽद्धितीयादिपदस्येहाभावात् । नापि, सर्वं निमेषा 
जश्षिरे विद्युतः पुरुपादधीति श्रुत्या तस्य पाश्चाल्यत्वं शद्यम । का- 
लावयवानामेव तश्रोक्तत्वात् । तेविहि्टस्तु कालो भगवच्येष्टारूपो 
याभ्य कारस्तस्य तेऽ्यक्तवन्धश्चष्टामाहुश्चएरत यन विश्वम् । नि- 

मेषादेवत्सरान्तो मर्हीयानि'"ति वाक्यात् । अनाऽवयवविभागरदहि- 
तस्य तस्य कफाय।पेक्षया ङपत्वात् तनव सहच्छरदीनामपि जानला- 
त् सान् खांश्चान् सदेकरूपानव भगवान् स्थापयति त मर्वप्प्य- 
धिता पवास्तिकवादिभिर द्धा क्रियन्त । पवमिच्छारूपः मन् भेद्- 
रूपया तया सञओ्िदानन्दानपि धमत्वेन भिनत्ति । त च धर्मरूपण 
स्वयं भिध्मानाः स्वाश्रयमपि धर्मिंत्वन भिन्दन्ति! तदा म भग- 
वान् सवैतःपाणिपादन्नो भवति, साकारनां चाप्त । पव स- 
क्िदानन्द् रूपण मिन्ना्भप तयच्छया मिलितस्पमिन्न इवाखण्डा भ 
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वति । तदपेक्षया कायरूपस्यारपत्वात् । तेद¶ परीण्यपिं सपुणि 
पूैशदेनोच्यन्ते। पूणमदः पूणेमिदं पृण पूणस्य 
पूणमादाय पृणमेवावरिष्यत इति । अथस्तु- वः परोऽ शानक 
धनम् अक्षरं ब्रह्म पूरं निरन्तरमाकादावद् व्यपि । ष्ठं परिरश्य- 
भने सदर क्षरं ्रहम पूरौ पूववत् । पणौ पूणैतति भ्याभोति । 
ताशी तद्ुमयव्यापकं पूणमुत् पूणोनम्दं ्रहम अरते, अञ्चु गतिपू 
जनयोः, अच शृयेक ६ति धातुपाठादवधातुः सायकः, पूज्यते 
पूरघोक्ताभ्यां सच्चिद्रपाभ्यां क्षराक्षराभ्यां सेष्यतं एषे 
फलमाह । पृणेस्यानुपदोक्तस्य पूणं क्षानारिधममाष्ाय | 
प्राप्य पूणैमेवावशशिष्यते तत्सायुज्येन तदभिश्नो भवतीति । 
देव सव्रपस्य प्रव्ेकपयवसायित्वम् । एवं घमरूपेण शक्तिर्पेण 
धर्मरूपेण च मानाभूय पश्चात् कायरूपेण नाना मवनीति बहू 
स्यामिल्यस्यं कायम् । एवञ्च बृहदारण्यकोक्त ष्युश्चरणं तेत्तिरीया- 
चुकताकाशादिसम्भूतिश्च तत एव । प्रजायेयेत्यस्य तु जननगत इ- 
अनीचमावः कायैम् । अन्यथा बहूभवनस्य पू्वांकारदेव = 
तेनैव जननबाहुल्यस्याथैबलदिव प्रातिः को बा प्रकपेपदाथेः स्यात् 

विधप्राह्मणे ब्रहमक्ष्रादि रूपत्वविद्तिरपि विरष्येत । उशद्) 

व्दाथै शुं 
स्वं, ततो नीचभावश्चिदरुपस्याक्षरस्य, ततोऽपि सद्रूपस्य क्षरस्य । 
अत एव अक्षरात् परतः पर इति । दातिमां पुरुषा लोके, यस्मात् 
क्षरमतीतोऽहमिष्यादिशरुतिस्पृतयो ब्रह्मणः परत्वं प्रतिपादयन्ति । पव॑ 

च्रिङपः सन् शक्तित्रयरूपणाविभवति । तत्र सदेशस्य क्रियारपा 
शाक्तिः । चिदशस्य व्यामोहिका माया । आनन्दरूपस्य जगत्कारण- 

भूता माया । पतत्ितयङपा शक्तिः सच्चिदानन्दरूपस्य मावत्व- 

तलादिवाच्या । अत पव सर्दरामूनेष्व्टर्विशतितच्छेषु तत्वमिति 
श्यपदेशः । एवं यदा आनन्द उल्कृष्टो जातस्तदेतरो त सेवमानी 
ज्ञाती । ततश्च तयोधमौ क्ानक्रिये मगवच्छक्तिर्पे जते, तवा स 
अनिन्दो कशानक्रियाशक्तिमान् जातः । इयकस्वरूप उश्चनीचभावः ! 

अथापरसदंशस्तु क्रियाशक्तेगतत्वादैशेनाव्यक्ततामापद्यते। प्रकृति - 
पो भवति । पश्चान्परुरभूतक्रियांशाभिः क्रियामि्येधाययथं श्रौतेन पौ- 
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राणेन घा प्रकारेणामिष्यज्यते। चिद शस्तु ज्ञानधमंस्यानम्दे गतस्वा- 
देशेन पुरुषो जओवसमष्टिरूपो मुस्यजीवो भवति । तदा चिद् 
शस्य शक्तिमाया ते बयामोहयति। तदा तया स्यामोहितो ष्याक्- 
लः सन् सद्ानन्दरृतसृष्टौ थ आसन्यङूपः सुत्रात्मा दशधिधः 
भ्राणस्तमवलम्घ्य तिष्ठति । ततो जीव इत्युच्यते प्राणधारणप्रयलव- 

स्वात् । घोधरूपोऽप्ययम् । नन्दस्य धमेस्य पृथग्भूतत्वात्छङूपात्म- 
कस्य च तिरोहितस्तरादानन्दाथं तया व्यामोहितस्तत्सम्बन्धावा- 
नन्दो भविष्यतीति ब्ुखश्चा तया सम्बदश्ते । अन्यांशस्तु प्रा्ङ- 
पोऽन्तयामिस्रमष्टिरूपो भवति । अतः परं सतः प्रपञ्च उच्यते । तत्र 
क्रमो नानाविधः । मुण्डके, एतस्माज्जायते प्राण इति प्राणमनरग्दि- 
धाणामुत्पस्यनन्तरं खादिभूतोत्पत्तिः। प्रश्ने, प्राणः प्राणाच्छन्दा भूता- 
नि इन्द्रियं मनोऽन्नामिति। यृहदारण्यकफे प्राणा लोका देवा भूतानीति । 

फेतरेये, लोका स्मेकपाखा शत्यादि । महोपनिषदि तु दशेन्द्रियाणि मन- 

स्तेजोऽहडुगरः प्राणा बुद्धिस्तन्मात्रा महाभूतानीति। तश्र तेजो महान् 
प्राणाः प्राणसमुदायः । तेत्तिरीयादौ चाकाशादिक्षम्रण सूष्माणि म- 

हान्ति च भुनानि समुत्पादयति । पञ्चतन्मात्र भूतश्ग्देनोच्य- 
स्ते । अथ पञ्च महाभूतानि मूतशम्देनोच्यन्ते हति मेष्रायणीयश्रुता- 
बुभयोरपि भूतपदेन सप्रहात् । एवमन्येऽपि प्रकारा निबन्धे वृ्षि- 
ताः। अतो भूतानमिवेकविधः कमो, न प्रणिन्द्रियादीनाम् । आत्म- 
नां तु व्युश्चरणं पश्चात् । कदाचिदहविदिएटा पवेन्द्रियाधिष्ठावा 
रः, कदाचिदिन्द्रियानन्तरमिलेवं कारणसृ्परक्रिया देशिता । 
विशिष्य तु दवितीयस्कन्धसुग्रोधिनीतस्तत्मकाशान्मल्छताख्चाष्- 
गन्तव्या ॥ २२॥ १०॥ 

इति धीमद्लमाऽऽचायं चरणन खचन्द्रनिरस्तहृदयध्वान्तस्य 
श्रीपीताम्बरात्मजस्य पुरुषोत्तमस्य ङती भाप्यप्रकाशो 

द्वितीयाध्यायस्य चतुः पादः ॥ २॥ ४॥ 
समाप्तश्चाभये दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

= -"------ट < व्क 2-5------~ 



अध त्तीयोऽध्यायः । 

` तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्ररन- 
निरूपणाभ्याम् ॥ १ ॥ 

सरबोपनिषदां सिद्धो विरो समन्यः। 
कथं बोधकता तासा सा वतीये विचाथत ॥ 
एं गाक्य प्रकरणं शाखाः सर्वाः सहैव वा । 
एकां विश्यामनेकां वा जनयन्तीति चिन्यते ॥ 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति सम्परिष्वक्तः प्रहननिरूपणाभ्याम् } 
भथ तृतीयाध्यायं व्याचिख्यासवः सङ्गति वक्तुं पूवाध्यायायै स्मा- 
रयन्तः प्रङताध्यायाथेमाहुः । # सर्वेष्यादि # । तं त्वोपनिषद्मिला- 
दिभरुतेगरह्मण्युपनिषद् पव मुख्यं प्रमाणमिति प्रथमाध्याये स्वोपनि- 
षदं ब्रह्मणि सम्यगन्वय आपाततः प्रतीताथेनिराकरणन तदेकता- 
नतारूपो यः प्रतिपादितः, स द्ितीयाध्याये विरुद्धस्मृतीनां निरा- 
करणेन धुनिवाकयानां चेतरेतरविरोधनिरासेन चिन्तिते अविरोधे 
सिद्धो, मुख्यतया उपनिषद् पव ब्रह्मबोधिकाः, नेतसदिलयवं इदो 
जातः । अतः परं तृतीयाध्याये तासामुपनिषदां बोधकता नि्षिंचि- 
त्सशाद्षानेन ब्रह्मप्रमितिजनकता कथं केन प्रकारेणेत्याकाड्ोदेति ! 

चुषमिः खसवुद्धयोपनिषदथैस्य नानाप्रकारेण विचारितत्वात् । 
अवल्तन्निष्रर्य्थं स तासां धोधकताप्रकारस्तृतीयेऽध्वाये निरूप्यत 

इयः । तथाच द्वितीयस्य प्रथमाथेरोधकत्वाधथोपोद्धातत्वं त- 

त् तुवीयस्य प्रथमविषयभूतोपनिषन्निष्ठवोधकताप्रकारदोधकत- 
या तच्छपत्वात् तथात्वं सङ्गतिः दितीयतृतीयये स्तूपजीष्यो पजीवक- 
भाव एव सङ्निरेति बोधितम् । नन्वयं साघनाध्यायस्वेन प्रसिद्ध 
इति साधनविचारोऽत्राथैत्वेन युक्तो, न तु योधकताप्रकारविचार 
इति शदुगया स्वक्ते गमकमाहुः > एकमिद्यादि + । युर्मुलाडु- 
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संप्ाधने हि पुरुषे जन्मना कर्मणा शुचौ । 
केवके बा यथा योगे भ्रथमं तद् विचार्यते ॥ 
परिचारपूरवंकं तस्य ब्रह्मभाव प्षियोग्यता । 
अधिकारे ततः सिद्धे विषयावधृतिस्ततः ॥ 

पनिपद्धिः श्रुते ब्रह्माध्यायद्वयोक्तरीत्या मत्वा निदिष्यासितव्यम्। 
तवुपायभूनाश्चोपासनाः सवेशाखासु कचिद्धाक्येन प्रकरणन वा बो- 
ध्यन्त शत्येकं वाक्यं प्रकरणं तत्प्रकारबोधनेन विद्यां जनयति । तां 
विधां तादग्वाकयादिमत्यः सर्वाः शालाः सहैव सम्भूभरेयैकां विधां 
जनयन्ति, असम्भूथ पाथक्षयेननिकां वा जनयन्तीति सर्ववेदान्तप्रत्य- 
याधिकरणे चिन्त्यते । पादे च यथाधिक्रारमनकामेकां वा जनयन्तीति 
फलति । अतो यदि बोधकनाप्रकषारो न विचायः स्यात् तदोपास- 
नामाञ्र चिन्तयेन्न तु विचैकत्वानेकल्वं, प्रयोजनामावात् । अतस्त- 
िन्तनाद् वोधक्षनाप्रकारविचार एवाथ इति क्ञायत इत्यथैः । ननु 
यद्यु पनिषन्निष्ठबोधकलताप्रकारचिन्तनमेतदध्यायायेम्नदा संसारगाति- 
प्रभेदः सन्ध्यसृषएचादिबोधक्ानामधिकरणानां कथं सडतिरिष्याका- 
हायां पादानामथाश्जभिराहुः#^ससाधन इया व्रह्मविदृप्राति प- 
रमिति परमामिसाधननया यज्ज्ञानमुक्तं तदपरोक्षमव विवक्षितम ।न- 
स्मिन् दष्टेपरावरे, आत्मन्येवात्मानं पदयेत, सवं हि परयः पद्यनीत्या 
दिषु शेः प्रयोगात् । तच्च न राब्दश्रवणमरात्रादिति मननादिवि- 
धिमिरवसीयते। यत्र पुनः शब्दः ्रवणमात्रात् तत्रापि श्ुदधधिरवदय- 
मस्तीति फलबलारेव ज्ञायते। तनः पूवे शुदिम्रग्या । हि अतो हेतोः 
जन्मना कर्मणा शुचौ विचाररूपसाधनसहिन पुरुय धिं जन- 
यन्ति, वा, अथवा, केवटे जन्मरकमोवदानत्वामावऽपि वरणमात्रविष्रय। 
तत्र दृष्टान्तो, यथा योगे । अनो, निर्विषयं नित्यं मनः काय मुमृश्रुणे- 
तिशरुतेजन्परादिश्युदधिराहिष्येऽपि केवले धरणविषये मनःशाधनपरे 
ख पुरुषे जनयन्ति । यदि शैकसमं पापं विस्तीण याजनान् बहन्, 
मिते क्षानयोगेनेति योगबोधकध्यानबिन्युश्ुतेर्यो गनेव दहवंहो ना- 
भ्यत् तश्र कदू चनेति भीमागवतवाक्येन तत्र साधनान्तसनवेन्षणा- 
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अन्तरङ्विचारेण गुणानायुपरहतिः । 
वहिरङ्विचारण कमेणामिति सा द्विधा ॥ 

ष । एवं वरणेऽपि पापकष्रण इति । अपूतः पूतो भवति मां स्म 
त्वेति तापनीयभुतेः "कोरिजन्मार्जिते पपे कृषिः इ्केशे च षते । 
भक्तानां णश्च निर्वाण तेन कृष्णः प्रकीर्तित" इति ब्रह्मवैवत्तंवाक्याच्य 
भक्तानां पापनिदृत्तः शुद्धश्च मगवतेव सम्भवात्।पवंत्निविघेष्वधिका- 
रिषु भगवरिच्छया सम्भवस्ु मुख्यमध्यमयोवंरणयोगाभ्यामेव सि- 
द्विरिति तन्न विचायते, किन्तु प्रथमं प्रथमे पादे, तवश्जघन्याधिका- 
रिणां शुचित्वं विचायते ताहरोषु दययैव व्यासचरणानामेतदुचमा- 
त् । तथाचोपोद्धातः सह कारि सम्पत्तिरूपस्तद्ः । ततो द्वितीये 
पदे जीवावस्थादरिविचारपू्वकं तस्य जीवस्य ब्रह्मभावप्ा्तियोम्यता 
स्वरूपतो योग्यत्वम् । ततस्लदिचारेण अधिकारे मुक्तयधिकारे जी- 
धस्य सिद्धे विष्रयावधृृतिर्विषयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य याशं ब्रह्मस्वरूपे 
तस्य अवधृतिनिंश्चयो विचार्यते । ततस्तृतीये पादे अन्तरङ्गविचा- 
रेण सुषष्मदेहनिषएतया मुक्तिपयन्तमनुवत्तमानत्वेन, तं यथायथो- 
पासते तथा भवतीति, यथा करतुरस्मिनू रोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेय भवतीति श्रुतरवह्यफलसाधकतया चान्तरङ्गं यत् साधनकरम- 
श्ानमक्तिमागींयमुपासनं तद्विचारेण गुणानां तत्तवुपासनोपयुक्तानां 
भगवदृयुणानाम उपसंहृतिः । तत्तद्धिघोपासने तत्तक्नियमनम् । 
एतादश उपासने एतादृशा गुणा एवं चिन्तनीया हति । ततस्तुरीये 
पदे बहिरङ्गविचारेण स्थुलदेहनिषएठतया इतरसाधारणतया च 
धहिरङ्खाणि यानि साधनानि आधरमादिरूपाणि तद्विवारेण कर्मणां 
पूर्वो्तरफाण्डक्तानां यश्टतपःशमदमादिश्चवणादि भावमंग्रभूती- 
नामुपसंहृतिः। नित्यान्येव कायोणि, तान्यपि ब्रह्मण्याध्याथ, सङ्ग 
त्यक्त्वा कायाणीत्यवं नियमनम् । पवं प्रकारेण सा उपसंहृति 
घा विच्चायेत इति क्रियापदमश्रापि सम्बध्यते । तथाच जघन्याधि- 
कारिणां पूवेपादोक्तरी्या स्वरूपयोग्यतायाः सहकारियोम्यतायाश्च 
पूव सिद्धो दितीयपादोरीत्या विषयावधारण यथाधिकारं तच- 
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तस्मादधिक्रारिणो जन्मनिद्धारः । तदनु तस्य ब्रह्ममावयो- 
ग्यता । ततो गुणापरहारः । वतोऽङ्गविचार इति । 

तत्र परथमे पादे जीवस्य ब्रह्मङ्ञानोपयिकं जन्म विचार्यते । 
तत्र पूर्वजन्मनि निष्कामयङ्गकतुंदनरहितस्य मरणे ज्ञानाभावेन य- 
कञाभिव्यत्तयभावाद् भूतंस्कारक एव यज्ञो जात इति, निष्काम- 

दृगुणकतत्तर्स्वरूपापासनायां यज्ञादि सादियेन क्रियमाणायां तस्त- 
दृगुणकं ब्रह्म खरूपं वोध गन्ति । उत्तममध्यमयोस्तु वितीयपादोक्त- 
बरह्मभावासिथयोग्यतायाः सस्वात् पूवेपादोक्तयाग्यताविरहेऽपि यथा- 
धिकार वरणयरागयाः सहकारेणावधुतत्रह्मस्रूपयोस्तवुचितगुणक- 
सखरूपोपासनायां तवुचितवबहिर दइसाधनसाहियन तचन्मागंरीत्या 
क्रियमाणायां यथाधिकारं बहि्वाऽन्तवौ तदृ गुणक ब्रह्मस्वरूपं षो- 
धयन्तीति प्रफारविशोपवोधननोपोदृधातः स सङ्तिरिव्यथैः । एवं 
पादानामथानुक्त्वा प्रकारान्तराथेशङ्ानिरासाय निगमयन्ति । # 
तस्मादित्यादि # । यस्मदेवं साधनसम्पत्तावुपनिषदां विधाजनक- 
ता । अन्यथा सत्सम्पद्ायेऽपि परोक््ञानजनकतयेव । तस्मादधेतो- 
रथिक्षारिणो जन्मनिद्धौरः प्रथमार्थो, न तु वैराग्यार्थं ससारगतिध- 
द्रौनमात्रम् । एवे द्वितीयेऽप्यवस्थाप्रदने ब्रह्ममावयोग्यत्था्थ, न 
तु षैराग्यमात्राथैम् । गुणाचयुपसंहारप्रभूति तुपासनादिद्वारा विधा 
स्फुटमेवेति उपनिषदां वोधकताप्रकारविचार एव वृनीयाध्याये 
प्रतिपाद्यतऽतो न तेषामसङ्तिरित्यथः । एवश्च पादेषु प्रथमाथेष्य 
स्ौप्रिमोपजीव्यत्वम् । द्वितीयार्थस्य तवभ्रिमोपजीव्यन्वम । वृती- 

यतुरीययोस्त्वेककाय॑त्वमिति विशेषः सिद्धयति । एवं सवं निगम- 
यिर्वा प्रथमपादं व्याख्यात तदथेमनुवदन्ति । # तत्रेत्यादि # । 

तेष्व्यषु जीवस्य ब्र्षज्ञानोपयिकं जन्म विचायते । गीतायाम, 'अ- 
त्रिज्यौतिरहः शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तच्च प्रयाता गच्छन्ति 
ब्रह्म ब्रह्मविदौ जनाति मगवना ब्रह्मविद् एवार्चिरादिमार्गेण ब्रह्म- 
गतेरुक्तत्वात् तदनुसारेण ब्युत्पाधत त्यथः । तच्च छान्दोग्ये प- 

अन्भिविधायां सिद्धमिति प्रथमं तत्तत्पयमाहुः । # तत्र पूर्वेष्या- 
षि #। सा च सप्तम प्रपाठके गोतमप्रवाहणसंवदे, यथा पञ्चम्या- 

१०३ 
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ता तदधिकारिेपाधीनान्येवं मूतानीति वे देवास्तत्र तत्र हृ 
तस्य शरीरं सम्पाद्यन्तीति पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो मव- 
न्तीति श्रुतिः । 

माहुतावापः पुष्पवचसौ भवन्तीति प्र्चपरतिवचनभूतेरमो वाव लो 
क गोनमाभ्मिरित्यादिभिरुक्ता।जसो वा व लाक्ो गौतमाश्रिनस्यादि- 
घ्य पव समिद्रदमय धूमो हरस्चिशन्द्रमा अङ्खारा नक्चज्राणि वि- 
स्फुलिङ्धास्तसिमश्प्न देवाः भद्ध जहति तस्या आहुतः सोमो राजा 
सम्भवतीति । द्विनीय वाक्ये पञेन्यवाय्वभ्रविदुदरानिहादनयो 
विस्फुखङ्कान्ताः. सोमा राजा दोम्यो, वपे फलम् । तृतीये पृथिवीमं- 
घत्सराकाशारात्रिदिगवान्तर्यदशो विस्फुलिङ्कान्ता, वप हाम्यमन्न 
फलम् । चतुथ धुरुपवार् प्राणजिहाचश्चुःश्ात्राणि विस्फुलिङ्कन्ताः 
अन्नं ह्य, रेतः फटम्। पञ्चम योपोपस्थोपमन्त्रणयानिनवन्तःफ- 
ह्यभिनन्वाः विस्फुलिङ्खान्ताः, रेतो हंम्यं, गभः फलम् । तदत्र, 
इति तु पञ्चम्यामाहुतायापः पुरुपवचसोा भवन्तीति उव्वाव्रृनो गां 
दश घा मासानन्तः रायत्वा यावद्वाथ जायते स जातो यावदायुपं 
जीवति ते व्रतं दिण्रमितोऽय्रय प्व हरन्ति यत एवेतो यतः स- 
स्भूतो मवतीत्यन्तम् । अधस्तु. हे गोत्तम असौ वाव द्युटाक एव 
अभ्मिः । यथहाभरिहीत्राधिकरणमाहवनीयः । तस्याप्नयय टोकास्यस्य 
भादित्य पव समित् । तेन हीद्धो धुलोको दीप्यतऽतः समिन्धनात् 
समित् । रदमयया धूमस्तवुत्थितत्वात् । समिद्ध अग्मि धूम उात्त- 

छाति । अहरयिः प्रकाशसामान्यादादत्यकायंत्वाच्च । चन्द्रमा अ- 
ङ्गाराः। अहःप्रशमऽभिव्यक्तेः । अचिपः प्रशमे ह्यद्धारा अभिष्य 
ञ्यन्त शंत । नक्षत्राणि विस्पुलिङ्गाः विप्रकीणत्वसामान्याच्चन्द्र- 
मसोऽवयवा दव । नस्मि्नेनस्मिन् यथाक्तलक्षणम्प्रौ दैवा लोक- 
पाटा; कमसचवाः श्रद्धा जुह्वति । शद्धा वा आप द्राति शुलन्तरा- 
द्, आपः पुन्पवचसो भवन्तीं प्रश्नवाकयादग्र तथैव निगमनाच्च 
श्रद्धाशब्देनाप उच्यन्त । ता जुहति । नस्या आहुतेः सामो राजा 
सम्भवति । शरद्धाशद्दवाय्यानां दयुलोका्नौ हुतानामपां परिणामः 
सोमा राजा सम्भवति । एवे हुतास्ता आपो चुलोकखं चन्द्रमनुप्रवि- 
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इय पूयं माणपक्ष पञ्चदशकलामिः पोषणात् तमारभन्ते । एवमग्रेऽपि 
दृटयुपकरणमधघाभिमानिदेवताविशेषः पञजेन्यः । तस्मिन्नग्नौ हृतः 
सोमो राजा वषरूपेण परिणमते । तच्च वर्प पृथिभ्यग्नौ हुतमन्न- 
रूपेण परिणमने । अन्नं च पुर्पाद्मा हून रेतारूपण परिणम- 
ते । रतश्च याव्राग्नी हुन गभेरूपेण परिणमते । तदाह, एति तु पञ्च- 
म्यामाद्ुनाचापः पुस्पयचसो मवचन्तीति । वेराम्याथमाह । स उ- 
स्वाट्ृन। गभ इलया । तं प्रतं दिष्रमिताऽनय एव हरश्वीति । तै पू- 
चोक्तं प्रन श्रूतं दिए निर्शि्टमिनो मरणस्थानाद्, अग्नय पवागन्यथ- 
मव हरन्त पुत्रा ऋृल्िजा वा नयन्ति । यतेन: सकाशदिव इत 
आगतः श्रद्धाद्क्रमण, यतश्च पथ्या भूतेभ्यः सम्भूत उत्पन्नो भ- 
वतालयवं सामान्यतो वाध्यः । अतः परं तात्पर्वम् उच्यते। गीतायां 
यक्षः सास्वकादि मदन अिविध उक्तः । नत्र `अफलाकाह्ुभिर्थणो 
विधिदृठा य इल्यत । यषटव्यमव्रति मनः समाधाय स सास्विक 
इत्यतल॒क्षणक्र; निप्कामयक्ञं यः पूवजन्मनि तवान्, उपनिपदरधनि- 
याभावन त्ानरहतश्ासात् तस्य पयजन्मनि निष्कामयश्कमस- 
ज्लोनरदितस्य मरम क्षानाभावन यक्ञामिव्यक्तमावान्न मोक्षः, कामना- 
भावाच्च न स्वर्का मुख्यतया फलम् । तथा साति साङ्कद्धीिक- 
कमणः फ़ ठावद्यम्भावनियमात् फ जननीये तत्र कि फरमियाका- 
दायां, यकष दानं तपश्चव पावनानि मनीपिणामिति मीतावाक्यात् 
तादशयन्नम्य पावनमव फटिति भूतसंस्फारक पव यज्ञो जातं 
इत्या हनुः । निष्कामत्वादिति दितीयः। स् च्वित्थं क्यः । वयास 
द्रात देयता विश्रहवती । अतः पुरूपप्रयनननाभिग्यक्ता यागा. स्वस्य 
करणत्वान्मध्ये देवताप्रीति जनयन्ति । अनो द्रव्यण प्रीता देवता 
व्यापारः । धटरघ्रा्कतुन व्यापारः । दप्रस्व सम्भव नन्कतल्पन- 
स्यान्याय्यत्वात् । याकता दि दूवतादहरान द्र्यत्यागं कर्वन्न: स्व- 
गादिकं साधयन्तो हरयन्त । दवता च मन्त्राथमाद्ादित्या धिग्रह; 
दिपञ्चकव"।। । तत्र॒ सषहन्बक्षा गोत्रभिद् वञ्जवाहुरिति विभ्रहः। 
अग्निस हनिरतुपेनि हविःस्वीकारः । अद्धादिन््प्रम्थितमादययी- 

ति हविर्मोजनम् । तपर प्रवेनमिन्दरः प्रजया पुभिस्लपयनीनि नृत्त 
प्रसादो । पवं विश्रहादिपञ्चकवस्वात् मेवितराज)!दिवद् रेवनाप्य- 
न्यदीयं दवतियनिन गृहात्वा किञिदुपकनमुवता भति । सङ्ग 
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तत्र जीवेन्दियाणां होमाभवेनाशद्धिमाशद्य तेषामपि होमं 
बपतुमिदमधिकरणमारभते । नच पञ्चाहृतयो धूमपा एव । तत्र 

तथोपर्धेः। देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु व इति गीतायां 
प्रजापाषिवाक्यायुवादात् । अग्नये जुष्ट निधैपामि, यस्यै देवतायै ह- 
विर्निरपतं स्यादित्यादौ तादथ्याथैकचतुर्थीनिर्दे शात् । देवतोरदेशेन 
द्रव्यल्यागस्य य।गत्वाच्च । अतः सेव हविगरदीत्वा प्रीतिद्रारा व्या- 
पारीमवितुमहेति । सा च चेतना निलया यथायुरूपं फटं नियमयितुं 
शक्ता तत्र यागकन्तुरनिष्कामत्वे तया किं वा उपकत्तव्यमिलयपेक्षा- 
यां कमसचिवत्वेन यक्षाधिकारिणां देवानमिवेन्द्रियाऽ्थिष्ठावृत्वा 
हछोकपालस्वाश्च भूतानां तदधीनत्वमित्यपरो हेतुः । ताभ्यां हेतुभ्यां 
देवास्तत्र तत्र हुत्वा संर्कृतेभूतेस्तच्छरीरं ब्रह्मविद्याप्रा्ियोम्य नि- 
इ्कामत्वात् सम्पादयन्तीति तत्कृतमुपकारं पञ्चम्यामाहतावापः षु- 
रुषवचसोः भवन्तीति भुतिवैदति । दाष तु वेराग्याथं बदति । अ- 
न्यथा प्रथमप्रदनचतुएटयप्रतिवचनेरेव वेराग्यसिद्धरत्रतावद्धोमकथन- 
स्य निष्प्रयोजनत्वं स्यादतोऽरचिरादिमारगेभधिकारिविरोषबोधन पव 
तात्पयैमित्यथः । पवं शरुतितात्पयमुक्टवा अधिकरणप्रयोजनमाहः। 
# तत्र जीवेल्यादि # । तादश्यक्षकन्तरि जीवादिशोधिकया आत्म- 
विचाया आसन्योपासनायाश्च भावे देवेहोमिन सम्पादितमपि तच्ड- 
रीर क्ञानाद्ुपयोगाद् व्यथमिति होमोऽत्र शोधक एति तेषां होमाभा- 
वेनाद्युचिमाशङ्ख तामपि होमं वक्तु ज।वस्यतो ठोकान्तरगमना- 
वसरे संस्छृतभूतसूश्मन्द्रियसाहिव्यसाघनयेदमाधकरणमारभत इ 
व्यथेः। ननु नेद मधिकरणप्रयोजनम । वैराग्याय संसारगतिप्रमेद- 
द शैनसयेव श्वुती मुख्यतया प्रतीयमानत्वेन, उपसंहारे तस्माज्जुगु- 
च्सेतेति संसारजुगुप्साश्रावणेन च क्ञाने तादशदोमरुतद्यद्धपेक्षायां 
मानाभावात् । वाजसनयक, ते वा पते आहुती इते उत्कामतस्ते- 
ऽन्तरिश्चमाविशतस्ते तत आवर्तते त मामाविद्दय तपेयित्वा पुरुषमा- 
विशतस्ततः खियमाविद्ये्यादिना पुनरादृत्तरुक्तत्वात् तस्याश्च षू- 
मादिमागे एव दशेनेनाञ्र तदुपयोगाभावाद् धूममाग एव ता आहुत 
य इति न तद्थेमिद्मधिकरणमित्याशङ्भूायामाहुः । # नचल्यादि#। 
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गपनागमनयोवहूविशेपश्रप्रणाव्। तद् य इतथं ब्िर्ये चेमे श्रद्धातप 
इ्युपापते तेऽपविषममिमम्भवन्तीति तज्ज्ञानवतोऽपि यत्रा्षिःपरा- 
्नि्ततर तथा देवहूुतानां कथं सा न स्यात् । जञानाथमेव च तथोत- 

स्यद्धेराग्यमात्राथना, यदि धूममागौ एव पञ्चाहुतयः स्युः । न त्वेवम् । 
कुतः। तत्र गमनागमनयोवेहुविशेपञ्चवणात् । प्रन्नप्रतिलोमक्रमेण 
वक्तुमारन्धायां विद्यायां यथा पञ्चसम्यामाहूनावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीलयस्योत्तरत्येन पचे पञ्चाग्न्यादिप्रपञ्चनं, तदनन्तरं यदतोऽधि- 
प्रजाः प्रयन्तीतयस्योत्तरत्वेना्चिरादिमागेकथनं, यथा पुनरावसेन्त श 
सध्योत्तरत्येन धूमादिमागकथनम् । देवपितृयानयोः पथाम्याशृत्यु- 
तरत्वन तयोः प्रपञ्चनम् । यथाऽसा लोको न सम्पूय॑त इत्यस्यो्तर- 
स्वेन, जायस्व चियस्वति तृतीयखानकथनम् । तत्र, अर्चिरादिमा- 
गोक्तगमनपिक्षया धूमदिमारगोक्तं गमन आगमने च भूयसस्तारत- 
म्यस्य श्रवणात् । यदि हि धूममागे पवर ताः स्युस्तदा ताददावुःख- 
जनकौ भूयान् विशेषो न धुयेत । तस्य पञचाहु्तीर्धिनापि वाजसने- 
यके पूं जीवद शारृतयज्ञाहुनिभ्यां तपेणकथना क्त्य ब्रोधितत्वात् । 
तथाच पञ्चाग्निक्रमेण शारीरनिष्पादनं चन्मुश्रुष्यनपरक्चितं स्यास- 
दास्मिन् प्रकरणऽचिरादिमाग न श्रूयात् । प्रश्रक्रमणोस्तरकथने 
शिष्यवोधसांकयात् । अथ सखस्यात्तरद्ानसोकया् व्युत्क्रमः । तथा 
सत्युद्ध्वगतिप्रश्चो त्तरं प्रयप्यागनेव पथाप्रिविदयाया उपजीव्यत" 
साच होमद्वारिकेव । अत पव तदव्यवहितोत्तरम्चिरादिमार्रणो- 
दृष्वेगतिग्युत्पादनम्। तस्मात् केषपािज्ज्ञानाधिकारिणामप्यतद्पेक्षि- 
तमिल्यधिकरणस्य तादथ्यमपि युक्तमवत्यभैः । नन्वर्चिरादिमार्गो 
हतद्धिद्याश्ानवतामव, न तु तथा निप्पादितशरीगणाम । तद्य इत्थ 
विदुरिति विद्यावतामेव फथनादतस्तावतेवोपजीव्यत्वं, न तु होम- 
द्वारकमित्यत आहुः । # तच इव्यादि # । तथाच साधकापपल्तेः 
परागुक्तत्वाद् बाधकस्याभावाश्च कमुतिकेनैव तदा तन्धामिरस्तु, तद- 
तोरुक्तत्वादित्यथेः । एव, तद्य श््थं विरिति भ्रुनावपि, य इत्थम् 
एवं प्रकारेण प्राप्तदेद्यस्त विदुः ब्रह्म जानन्ति । य चमरऽस्ण्ये भद्धा- 
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तेः । पुतरषत्तिः परं तुल्या । अथतरा निष्काम एत्र धूममार्गः । 
यागी पप्य तितत शति स्मरणात् । मोगाथमेतर पूमादिलोकाः । 
निष्पत्तिसु पञचाम्नयिव । अन्ने प्रविष्टानामन्यपामपि सेताद्रार 
योतित उदपत्तिरिति कपूयचरणवर्णनम् । 

एं वरीध्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा ठमन्त इति क- 
मनायां मित्र एव प्रकारः । प्रथयुपदेशाव् । तस्पाब्रोग्यशरीरनि- 

तप शृ्युपासनेऽत्रापि विदुरिति पदं देहटीदरीपवदन्वेतीति गीतावा- 
क्यस्वारष्याद् षध्यम् । नन्वचिरादिमागीस्य होमोपजीवकत्वमाहू- 
तिस्वमावविरुद्धम् । आहुतीनामाबृत्तिस्व्रभावत्वादिलयत आहुः । # 
पुनप्तयादि # । अचिरादिमार्मैऽपि पुरुपमावपयंन्तमादृ्निस्तुटया । 
अत आह्ुतिस्वभावविरोधाभावादाचरादिमागंस्याऽप्युपजी कत्वं यु- 
क्तमित्यथ्रः । ननु त वा पते आदत इति शुनी आहुनिभ्य पव यज्व- 
शारीरान्तरनिष्प्तिश्रादणाद् धूममार्गेऽपि पञ्चाह्ुत्यङ्ीकरेन किञ्चि 
द् बाधकिलयाकाद्ायां तास्मिन् पक्षेपि ज्ञानयाम्यदेहसम्पाद्क्वं 
होमस्य साधयन्ति # अथवत्याद # । उक्तगीतावक्रयान्निष्कामय- 
जकतेयैव धू ादिमागेः। व्रह्मगतिग्रतिषन्धक्रप्रारख्धभोगाथैमव षू- 
मादिखोकाः । तच इह रमणीयचरणा इत्यादिनोक्ता उत्तमदेदनि- 
ष्पत्तिस्तु पञ्च(गनवेव । तथा सति निष्कामनया इ्टपूर्ताच्रुपासने 
भूममार्गेणह।गतस्य, न ह कल्याणकृत् कथिदिल्यादिना गीतायामु- 
क्तान्न्यायात् पुनरर्चिरादिमार्गण ब्रह्मगतिः। सापि, पनद्धि दुद 
भतरमिति वाक्यावुत्तमाधिकार एवेति धूममार्गे एवाहुनीनामद्गा- 
कारेऽपि निष्यत्यूहा ज्ञानयोग्यदेहनिष्यत्तिः। नच कपूय चरणःवख।- 
निरूपणविराधः । स्वीयदुष्कमोदिना अन्न प्रविष्टानामन्येपां दुष्क- 
णां जीवानामपि मेथुनातुर्त्पत्तवोधना्थ प्रासङ्धिकं तद्वभनम् । 
अतो धूममार्गऽपि विलम्बाधिक्येन प्रकारभेदाद् योग्यदेहनिष्पादक- 
त्वमतप्तमेवाहत्य द्वी कारपक्षेऽपि प्रशुनसिद्धिरिलयथः। ननु बृहदार- 
प्यके यक्षदिना लोकजेतृणां भूममागेकथनात् सकाम पव धूममा- 
गोऽस्त्वित आदुः # पवन्त्रयीलयादि #। # पृथगुपदशाद्ति * ब्रह 
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धयत्तये स्वयमेव गच्छति भूतसारितः । श्रद्धाहोमानन्तरं सोममा 
वा सम्बन्ध इति संशयः । भिन्नपतते योनौ तेति । तत्र श्र तेथे 
्रोतन्ययेनेव निणयस्योचितलादाहृतावपां गोणलापत्तेः। स॑स्ृत- 
भूतानामपामुपस्थापफलामावराच्छरीरषियोगे देवानां च तव्रद्रिल- 

म्बे कारणमिावाच्व श्रद्रारूपा आप एव हृयन्ते । अतो न तेः 
परिष्वक्तो गच्छतीव प्राप्ने उच्यने ॥ कदन्तरमतिपत्ता रंहति स- 

दारण्यके भिन्नप्रकरिण, पवमेवायुपरिवत्तन्ते इति गीनाक्तःप्रकरारेण 

निगमनात् । नथाच ध्रकारभेदात्तस्य नेतद्चाधकत्वमिल्यथः । पव 
श्रत्यर्थानणयेनाधिकरणस्य तादध्य साधायत्वाऽघकरण-याजक्र- 
संशयाकारमाहुः । # तस्मादिदयादि # । यस्मादृलि क्ानाथ याग्य- 
द्हापिक्षा तस्मात्तदथमवं संशाय इत्यथः । # सम्बन्ध इति #। भू 
तसम्वन्धः। अद्भुष्मात्र पुस्पं निश्चकर्थति परिमाणवाधयस्मरूनिस्त 
मुत्कमन्तमिन्युल्कमप्रकरणे भूनात्कमाश्रवणं च सेशयगरीजं यथा- 
यथम् । तव द्विवीयकरार। पक्षद्वयम् । # धद्धाहामानन्तर सेमभाये 
वा, # भिन्नपक्षे योनीवति # पञथाहुतिभ्यो धूमादिमार्गेण गच्छः 
सोममवः्पां द्रषीमावपपद्यत् तद्रा वा। तता भिन्न सकामपश्चे प- 
आदुत्यमायात् सकामान् य्टाकालोकान्तरं मन एव कममहिनं 
नयति । शारीरव्राद्यणे फकाममयं पुस्पमुपक्रम्य, तदव स तन्सहक- 
मेणति लिङ्कमनो यत्र निपक्तमस्य, प्राप्यान्तं कमणम्तस्य यत्किञ्चह 
करोत्ययम्, तस्माह्ाकात् पुनरल्यस्म॒खाक्राय कमण हति श्ुनमन 
कममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चभियुतम, खोकाद्ोकं प्रयत्यन्य आन्मा 
तदनुषत्त॑त इत्यकाद शस्कन्धवाक्यानच । तस्मिन् पक्ष भूमिरूपायां 
योनौ वेत्यथः* । पूचेपक्षमाहुः । # तत्र रान इत्यादि # । प्रतयक्षा्ग- 
म्ये जीवाद्यत््रमणरूपे श्रातभ्थं श्रु्युक्तन कमसाित्यन्यायनव नि- 
णेयस्य युक्तत्वात् । भूतसादिद्ये तु नैरव शाशरनिप्पस्या अवाहुनस्त- 
स्सस्कारकल्वेन अपामाहुनौ गुणक्रमत्वापत्तः। अदृष्टस्य दष्साम्रा 
विना अञित्करतया सस्कृतभूनानामुपस्थापकस्याभावात् । यदि भू- 
ताऽभव लिङ्शरीरं वियुज्यत तदा मनसाऽप्यभावादुत्कमणं विर 
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म्परिणक्तः प्रशननिरूपणाभ्याम् ॥ तस्य जीवस्य यङ्गादिकर्तुरन्त- 

रपतिपत्तौ, अम्परे मध्ये मुख्यपरतिपततेमाक्षरक्षणाया अ्वीग यो- 

ग्यशरीरनिष्पत््य्थम् । न हि वस्तुतो यज्ञानामिदं फलं भवति । 
अतो मुख्ये विलम्बत प्रतिपत्तिरेषा । तस्य सुख्यफटस्य वा अ- 

दधत, स तु नास्ति । शरीरवियोगे कारणस्य कमौभावस्याभावात् । 
अपरसष्टकारीणि भूतानि यावदुपतिषठन्ते देवानां तावद्धिुम्वे कार- 
णामावाञ्च शीघमेव पो याम्यशरीरनिष्पत्यथ हूयन्ते । तथाच सो- 
मभावानन्तरं बा योनी वा भूतसम्बन्धो, न तु रंहणावसर इत्यभरः । 
सुप्रमुपन्यस्य सिद्धान्तं व्याकुवेन्ति । # तय्यादि # । तच्छब्दस्य 
जवपरामरित्वे हेतः प्र्ननिरूपणविषरणे िषयवाक्यखपुरुषपद्- 
विचारे श्युत्पाद्यः । अन्तरपदं च मध्यवाचकम् । अन्तरमवकाराव- 
धिपरिधानान्तदिमेदतादर्यै, छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्येऽन्तरा- 
त्मनि चेति कोशात् । प्रतिपत्ताविति सप्तमी च तादर्थ्ये । चमणि 
द्वीपिने हन्तीद्यादिवत् । शरीरनिष्पत्तः कुतो न मुख्यफलत्वामलयत 

आहुः । # न हीत्यादि # । तमेतं वेदायुवचनेनेदत्र विधिदिषन्तीति 
पदस्य शानपयैन्तत्वसमथनाजज्ञानकम समुच्चयपक्षस्य वक्तत्यत्वाच्च 
तथा । यक्षानां हि मुख्यफलं मगवत्प्रायुभोवः सहस्रसमे प्रसिद्धः। 
ततो ह जज्ञे मुवनस्य गोपाः, हिरण्मयः शाकुनिब्रह्मनामेति शुतेः। 
पृथुग्रभृतीनां यज्ञे भगवल्परावुभौवस्य पुराणेष्वपि कथनाश्च न शथर- 
निष्पन्तभुख्यफलत्वमतस्तथेव्यथः। ननु तच्छब्दस्य जीवपरत्वे स- 

स्परिष्वक्तपदस्यानन्वयप्रसङ इति तद्वारणाय सूत्रे, विचायत श्ति 
पदमध्याहार्यम् । तदन्तरप्रतिपत्तो विचार आरभ्यत हति स चगु- 
रभूत शत्यतो व्यास्यानान्तरमाहुः # तस्य मुख्यफलस्य वेत्यादि # 
तथाच यथा अपः प्रणयति श्रद्धा वा आप इति विधाय, पृथिवी- 
घ्यानपू्ैकमपःप्रणयनं कायैमिति वक्तु, मनसा प्रणयतीयं वे मनो- 
ऽनयैवैनाः प्रणयतीत्यत्र पूवमनुक्तामपि पृथिवीं बुद्धिश्यामेव श्यमन- 
येतिपदाभ्यां श्रुतिः परामृशति । नच श्द्ैतरेताभ्यां परामृदयत इति 
वाच्यम् । कटपसत्रहृता ब्राह्मणान्तरमनुसृत्य पृथिवीं ध्यायक्निति पृ- 
यिषीय्यानस्थ विशेषणत्वेनोक्तत्वात्, सायणभाष्ये तथा व्याख्यानात् 
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न्तरे था परतिपततिस्तदर्थं षा तत्कारणमुतेः सम्परिष्वक्तं एव रद- 
ति। मरणानन्तसेव कर्पम्तिः । सम्यग् मूतानि तदैव संस्छृता- 
नि पतिदिनसंस्कारार्थं च नैकव्यमपक्षन्ते । अतः सम्यगेव च प- 
रिष्वक्तः । पूर्व शरीरेण व्यवधानाच्छरीरदाहे वा तद्रतानि भूतघर- 
ह्माणि म्यम् तमेवासक्तानि। तं पिद्याकर्मणी समन्वारभेते पूव- 
शहा चेति । जीवपसे हानकमणी । कर्मणो हि खरूपमृता आ- 

भअतस्तत्रेथान्राऽ्पि तच्छब्देन मुख्यं फलमेव प्राहयमिति बुदधिखस्य 
मुख्यफलस्य परामरोकं तत्पवमतस्तयेत्यथेः । अन्ये तु तच्छब्देन 
संक्ञामूसिक्लसिरिति पृवाध्यायान्यपादस्यसूत्रोक्तं देहं परामुश- 
न्ति । अथैस्तु तुल्यः । # तत्कारणभूरिति # शरीरकारणभूतेभूत- 
सुष्मैः । संस्कृतानां भूतानां कारणता तत्परिष्वङ्गमुपपाद यन्ति । 
# मरणेत्यादि # 1 # तदैवेति # । मृताप्मिहोत्रकाठे । * प्रतिदिन- 
संस्कषारा्थमिति # साम्परायिकाविधो तथात्वार्थम् । तथाच समुप- 
सर्गक्तिं सम्यक्त्वं भूतविशोषणं सत् परिष्वङ्कशिशाषणं भवतीत्यतः 
सम्परिष्वक्त इत्यथः । अध्य ङ्विष्टत्वाव् व्याख्यानान्तरमाहुः । # श- 
शर्शहिव्यादि # । एवं सम्परिष्यङ्गं साधयत्वा परिष्वक्तस्य शोम्य- 
स्वाय तस्य भूतासञ्जने हेतुमाहुः । *# तमित्यादि # । बृहदारण्यक 

शारीरग्राह्मणे, अथैनमेते प्राणा अभिसम्रायन्तीत्यादिना प्राणः स; 
हितस्य अवस्योत्कमणमुक्रत्वा, स एर यक्षः स विज्ञानो भवतिनं 
विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूवेग्रज्ञा चेत्यनेन जीवदशासम्बन्धिप्र- 
माणाप्रमाणेन्दरियजनितं कषान कर्मन्द्रियजनितं दिविध कमे, मरणा- 
व्यवहितकालीना, य॑ यं वाऽपि स्मरन् मावमित्याधयुक्ता पृवेबु्िश्च 

तद्ीयदे्ारम्भक्षारणत्वेन श्राव्यत इति जीवस्य होम्यन्वपक्ष शानक 

करणी भासञ्जिके । तथाख भूतपरिष्षक्त एव हाम्य इत्यथः । अबा 
तेर्मोणत्वं वारयन्ति #कमेण इत्यादि # । हि यतो हताद्रभ्यरूपत्वात् 
कर्मणः खरूपभूता जापः । तथाचात्राऽपां शाम्य द्रव्यत्वेनोक्ततया क- 

भख्क्पे प्रवेशन केवरं संस्कायैत्वेनाप्वेशादृत्राभ््ाहुतेरगौणत्वामि- 
१०४ 
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पः । तत्र हैतुः-पररननिरूपणाभ्याम् । वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुता 
वापः पुरूपवचमो भवन्तीति भरदनः । अमौ वा ब लोको गौतमा 
प्रि्तप्यारिय एव ममिदिति निरूपणम् । प्रहने हि पुरुपतं षदः 
ति, न देहमात्रम् । तञ्जीवाधिष्ठितानामेव भवति । तिद्धवत्तार 
घचनाच् । निरूपणेऽपि चन्द्रौ म्रतीति । तत्रापि सोमो राजा 
सेतनः। न ्न्यापिष्टाने न्यस्य शरीरं भरेत् । तथान्नरेतोगमा- 
श । अन्यथापि विनिमोगत्तम्मवरात् । जी्रसाहियेऽप्यपमिति मु- 

व्यथः । अत्र प्रमाणं वदर्तीत्याहुः । # तत्र हेनुरित्यादि #। अष्मोम- 
कले तासु जीषाघष्ठानं प्रनिपादयन्ति # प्रश्न हीलयादि #।# स- 
स्भवदिष्यन्तम् # । तथाच छन्दाग्य प्राणा हि पिता प्राणा माते 
चर प्राणविशिण्र एव मासुभित्रादिशब्दपर्तिव्युत्पादनात् तश्च न्या- 
यस्य पुरुप्रपदे भप तुर्यत्वात् पुरुषत्वं जीवाधिष्ठिनानामव मवति 1 
पुरुषो चत्ममानयाधिति कारशोऽपि मानवपदन शरीर्विशिष् एव पुः 
रुपपवृशंक्तिग्राहणेनात्र नस्य सिद्धवदुक्तया च प्रश्च सपरिकरजीव- 
सामात् । निरूपणे चाङ्घारतया चन्द्रममः पूरवे सत्तामुक्त्वा आ- 
हुत्यनन्तरं सोमो राजा सम्भवतेत्यन्मोमसम्भूतकलाङ्गाद्ङृतराज- 
व्वकथनतः प्रजारूपचेतनमाहित्यसूचनेन तेषां चन्दरसायुज्याङ्गी- 
करेऽपि यदा दनायाचदुतया ब्रटयादिरूपता तदा अन्याधिष्ठाना- 
वन्यदीयदेहासम्भवन वधस्योषरपनिभ््स्य मांसाद्रिभावे रेतसो र 
थापाति गभेस्य सख्रावादो च पुरुषभावामविनपैः फलोपहितरः सर्वैरपि 
सपरिकरजीवस्यव शोम्यत्वन लाभाेत उत्कमेण मंरकृतभूतैः सम्प- 
रिष्वक्त एव रंहतीव्यथः । एवमश्र श्रौतन्यायददनिम सम्पारिष्वङ- 
्यप्योचित्यं साधितम् । ननु यचुत्कमणमारभ्य जीवसादिस्यं तदा 
भपामेव कुता हम्यत्वमुक्तमित्यन आहुः # जीषेत्यादि #। यथा वा- 
जसर्नायना षष्ठःप्ना पुरुषस्य होम्यत्वे शरीरस्य मुख्यत्वं तद्वश्श्र 
भ्रथम्ोमेऽपां मुख्यत्वमतप्तासामेव होभ्यत्वोक्तिरिलर्थः । ननु त- 
थापि वुःलहेतुस्वादेव होमश्यापि वैराग्यहेतुत्मेष बकव्यमित्यत 
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ख्यत्वम् । शरीरत । अयं होमस्तत्र तथा तं जनयन्तीति न दःख- 
हेतुः । तस्मात् भरननिरूपणान्यथानुपपस्या परिष्वक्त एव. प 
सछृतेभूते रेहतीति सिद्धम् ॥ ९ ॥ 

त्यात्मकलात्त॒ भरयस्त्वात् ॥ २ ॥ 
ननु कथं भूतस्कारमात्रतवमतरगम्यते यावता परश्निरूपणा- 

महुः । # अयमिलयदि #। अप देः कनो होम. षह पर्याये ब्रह्म 
लोकगमनयोग्यं भास्वरपरण पुष देवा जनयन्ती, सास्विकसुख- 
घत् परिणामसुखदत्वाद् नमिमानतयैव तत्र भ्थिश्चिन वुःखदतुर- 
ता नास्योपाख्यानस्य वेराग्यमात्रहनुत्वमिल्यधः । नख जीवस्य [च- 
दपत्वात् प्राणानां च दवकूयत्यनागुद्धखयम।वान्न दोमाहत्यमिति श- 
डयम । तेत्तिरीय।पनिपदि विगर जाह प्राणघ्रत्तारारक्यात्मान्तर।- 
त्मवरमात्मपयन्तं शाप्यन्वश्रवम।त् । नच परमात्मनान्तयामि- 
णः फं शोधनीयमिति शङ्यम् । पररणयिव शोध्यत्वात् । अन्यथा 
असत्कार्य$पि प्रेरयत् । इद चतृनायस्डन्धय विदूरवक्य हिखि- 
ता यच्छति भक्तिपूत त्यत्र युवा धन्थां वयारप्रतमते। न शङ्खन- 
लशः। नच तहिं विरजाहामादव शुद्धिरस्तु, फ्रि पुनरादुर््यात 
शङ्यम । तत्र, विरजा विपाप्मति पदाभ्यां रजम्तमानिब्रकिरवाहा- 
सिता,न तु सत्वस्यार्पीति सस्वन्यापि निन्रच्यद्र तस्या आवद्यकन्वा- 
दिति। सिद्धमाहुः। # तस्मादिच्यापि # । होम भपां गौणस्य प- 
रिष्नत्वाच्रतन्यायस्यापदारानत्याद्धामप्रयाजकानां पूवजन्मानानां 
निष्कामकमणामेव संस्हनमूकष्ममूनापस्यापकत्वाद्, मभ्मामम्य च्यु 
खोाकाम्नाबुक्तत्वन तत्फलस्य सामराजात्मकन्वन च स्थुन्शगीरार- 
स्भकस्थूलभूतसस्कारकनया तत्ययोजकनि द्ग शरीर मपिक्षत्वानतद् 
नागमन प्रदननिरूपणानुपपन्या तदागमनस्येत दर्वावन्म्ब कारण. 
त्वात् संस्छृतेभूतैः सम्परष्य्त एव रंहति, न तु दामानन्तरं भूनस- 
म्बन्ध हनि सिद्धमिलयथः॥ २॥ 

उयात्मकत्वात्तु भूयसवात्॥ अध्व किञिदाशङड्व परिदग्ती- 
स्याशयेन तुशब्दं ग्याङुवान्त । # नन्विलयाद् # । # यावतेति # 
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भ्यामाप एवावगम्यन्ते । नच तावन्ात्रसस्कारकलम् । निवाप 

कामावात्। अस्थि चैव तेन मांसं च यजमानः संस्छुरूतः इति वि- 

रोधश्ेति शङ्कां निराकरोति तुशब्दः । 

अपामिव ग्रहणेन तेजोऽबन्नानि ्हीतानि शातव्यानि । कु- 

तः ! | श्यास्मकलात । लोकादिनिर्माणानन्तरभावित्राव । ता 

आपसिटत्कृता एव । अतद्मयोऽपि गीता अपां ग्रहणेन । उपल- 

पषणवतेऽप्यपामेब ग्रहणे हैलन्तरमाह । भृयस्ताव् । शद्रलाद् 
विरेपाभावान्मध्यभावास्च दीक्षिवतुर्यतेन भारूपतेनाग्रे षक्त- 
व्यल्रात् । शद्धायमपरेदं शरीरं हृहेतुक्वमेव मुयस्तम् । बहुषा 

यतः। # अवगम्यन्त इति # होम्यतया संस्कायत्वेन शायन्ते # ता- 
घन्माश्रसस्फारकत्वमिति # देवानां सवेभूतसंस्कारकत्वम् । मां 
कात्स््यं । वथाचोपलक्चषणतया भूतान्तरावगमाङ्गीकारे नियामका- 
भावात्, अखीत्यादितैन्िरीयश्रुलन्तरे स्थूलभूनरूपास्थ्यादिसंस्कार- 
स्य पूर्वमेव सिञ्चतया तद्विरोघाच्च जलमाघ्रसंस्कार पवा्राङ़ी- 
काय इ्याशङुगमित्यथः। सिद्धान्तं व्याकुवेन्ति । # अपामित्यादि #। 
हेत्वन्तरप्रयोजनमाहुः । # उपलक्षणत्व इति # त्रिषु तुस्य इति 

हषः। भूयस्त्वादित्यस्य नियामकभूयस्त्वमथे इति तानि व्यादुषै- 
न्ति # शरुदत्थादिव्यादि # । आपः स्वभावतो मेध्या शति स्मृत्या 
ऽपां स्वभावतः शुद्धत्वात् प्राणाग्यायकतवया सवेपोषकस्य साम्येन 
विद्ोषाभावादू रसमयतया तेजाऽन्नयोः सङ्ाहकत्थेन तदुभयम- 
ध्यभावाखच भत्र वृहदारण्यकोक्ते षष्ठे पयाये भास्वरषणपुरुषतायां 
हीक्षिततुल्यत्वेन अक्जनकमारूपत्वेन वक्तव्यत्वादिदं प्रस्तुतं श- 
रीर श्युदापमेव शुडपप्रधानमेवेल्येकं नियामकम् । किञ्च । पयः- 
सोमादिरूपबदुहेतुकत्वमपि भूयस्सम् । पवकारोऽप्यर्थ । किञ्च, 
बृष्ट्श्नरेतःशोणितरूपेण बहूधा परिणामादपि भूयस्त्वम् । तथा 
दभ्यभूयोषरेण द्रभ्यभूयस्करत्वादपि भूयस्त्वम् । तस्माद्धेतोर्निया- 
मकानां मूयस्त्वाद्पामेब प्रहरण, न तु भूतान्तरनिहत्यथम् । नय 
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परिणापाच्च । दरम्यमूयस्करत्वअ । तस्माभियामकानां भूयस्ता- 
दपमिव ग्रहणम् ॥ २॥ 

प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 

वैदिकीं युक्तियुक्ता लोकिकीमाह । भाणस्य गतिः भाण- 
गतिः वमुत्तमन्तं भाणोभ्नृ्कामतीति पराणाप्यायनजनकल्रादपा- 
म् । प्राणो गच्छन् सखाप्यायङ्ं शदीतेव गच्छत । जठोकावद- 
न्यत्र देहसम्बन्धः । मुक्तो न पाणा गच्छन्ति । क्रपमुक्तावपि दे- 
हपम्बन्ध इति पौराणिकाः । देवभाव इयोपनिषदाः । अतो दूरे 

श्चलयन्तरविरोधः। भखिमांसयोः स्थूलदेहनिवृलाषेव निवृत्तत्वात् । 
अतोऽप्रिमदेहायं सवेसंस्कार एव युक्त इत्यथः ॥ २॥ 

प्राणगतेश्च ॥ सूत्रप्रयोजनमाहुः । # वैदिकीमिस्यादि # । यु- 
क्तिमाहुः । # प्राणो गच्छक्निलयादि #। काममपः पिव, आपोमयः 
प्राणः, पिबतो न विच्छेतस्यतीदयत्रापां प्राणाप्यायकत्वं सिखम। लोके 
च पथिकः खाप्यायकं गृहीत्वेव गच्छतीतयषा लौकिकी युक्तिरित्य- 
थः । एतेन वाङ्मनसी भवि खाप्यायकं गृह्णीत शत्यपि बोधितम् । 
तेन संस्कृतं भूतसुषष्मोपस्यापिका दषटसामग्री दिता । लिङ्कशरीरा- 
ऽकियोगे कमसत्तारूपं कारणमपि सूचितम् । तन देवकृतष्टोमे विग- 
म्बामावोऽपि साधित इति साऽपि पृवेपक्षयुक्तिः परि्टतेति बोध्य- 
म । ननु प्राणोतकरमणं त्वन्यज्रापि वत्तत एति, अनैव दिशोषायिखारः 
किमिति क्रियत ह्याकाङ्खायां षिचारे हेतुमाहुः । # जीका हि- 
त्यादि # । अन्यत्र पूवेप्रहमप्राघान्येन गमन॑यज्रोच्यते तस्यां भुली 
यथा वृण जलायुका वुणस्यान्तं गत्वाऽभ्त्मानमुपसहरतीति द्टाम्ब- 
श्योक्तत्यात् तदानीमेव देहसम्बन्धः। सथो मुरौ तु, न तस्मात् प्राणां 
उत्कामन्तीतिशरुतेने प्राणा गच्छन्ति । कममुक्तावपि, वैभ्वानरे याति 
विष्टायसा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शाचिषेव्यादिभिर्देहमम्बन्धं 
दति पुराणाखायोः शुकादयः सूयन्ति । उदृगीथत्राह्मणे तु प्राणानां 



८३० पपरक अणुभाष्ये । 

पराणगतिरतरव । अतोभ्या संशचेषो बक्तव्यः । चकाराद् विधाङ- 
मेणी समन्वारभेते पूेभङ्गा चेति सकर्मरहमावं बोधयति श्रतिः । 
तस्माददधिः परिष्वक्तो गच्छति ॥ ३ ॥ 

अग्न्यादिगतिश्रुतरितिचेन्न भाक्तत्वात् ॥ ४ ॥ 
श्रुतिषरिरोधं परिहरति । परस्परविरोपे व्यवस्था वा बोध्य- 

त । नतु यत्रास्य पुरुषस्य भूनस्याशि्ीगप्येति वा ते प्राण 
इयादिना अन्न्यादिगति; प्राणानां श्रूयते । नच ओपधीर्ले- 

पकप दायक एरय 

देवभावस्तदुपासनयेत्यौपनिपदा आहुः । अनो दरे प्राणगनिरग्रैवा- 
स्मिन्नेव प्रकारे । अतः सद्योमु्ति विहाय सवेश्र देह सम्बन्धेःऽती- 
त्यत्राप्यावश्यफ शत्यपां सेश्छपो वक्तव्यः । श्रुतिश्च कमसहमावं षो- 
धयतीव्यतोऽपि तथेलयेतत्प्रयोजनं विरोषपविचारस्यलयथैः । पतेन, उ- 
पाधिकलस्पितावच्छेदः परमात्मैव जीवः, सं च सृष्मदेहपरिष्वक्तो 
रहति । तस्य कर्मोपस्थापितप्राप्यदेहाविपयाया भावनाया दीधीभा- 
घमात्र जलौकाववुपमीयत इत्यकदरिमतम् । स्वगे नरके वा यत्र 
फलभागस्तत्र ताइशां भूतमाञ्राणां सुलमत्वमात्मनां भ्यापकत्वात् 
करणानां चाहद्ुरिकत्वेन तथात्वात् तत्र बृत्तिलाममात्रं, न तु क- 
स्यापि गमनमिति साँस्यमतम् । मनसो निल्यत्वात् तदेव भागस्यान- 
पयन्तं गच्छतीन्द्रियाणि स्वाभिनवानि जायन्ते । तदाऽप्सनस्तत्र 
शत्तिामाद्गोग हति काणमुजमतम् । पवमन्येषां बाह्यानां च यानि 
मतानि जीष प्वोर्प्डुत्य दहादेहान्तरं गच्छतीति देह पवास्मा 
च नश्यतीति न कस्यापि गमनमरलयादीति तानि सबोण्यवापा- 
स्तानि ॥३॥ | 

अभ्न्यादिगतिध्रुतेरिनिच्रन्न भाक्तत्वात् ॥ सूत्रप्रयाजनमाहुः। 
# धुतीरयादि # । पक्षद्वयमपि सिद्धान्तविवरण ग्युत्पायम् । पूवेप- 
क्षांशे व्याङ्कवेन्ति । # नन्वित्यादि # । विषयश्रुतिस्तु बृहदारण्यक 
आशेमागग्नाह्मणस्या । एकदेशिभिः प्रतिपादितमस्याः श्रुतेभां कत्वं 
निषेधन्ति। # नचेद्यादि # । रोमकेरायोरनप्ययवतारप्ययकथनेन 



१ अध्याये १ पादैः। ८११९ 

मानि वनक्छतरीन् केशा इयत प्रयक्षतियोधाद् बाधितविषययं श्र- 
तिरिति वाच्यम् । आध्यात्मिकेन्दियमध्यपातास्टोमकेश्ा अप्या 
ध्यालिक्रा एव ग्रहाः । येः कण्डूलावण्यप्रतीतिः । दश्यमानानि 
त॒ गोलकस्थनानि । तस्मात् प्राणोक्तमणश्रुतिरसन्यादिमावश्रुया 
धाध्यत इतिचेन्न । भाक्ततान् । प्रकरणव्यतिरफेणामुक्त विषये 
प्ररत्ता भाक्त भवति । अथ हैनं जारक्ताख आभागः पर्छ. 
यत्र प्र्निरूपणानन्तरं मत्युं पृष्रा भरियमाणप्रनने नामेव न नहा- 
सन्यज्जदार्तीति प्रतिङ्गति, प्रणन्करमणपरश्चे, नेति प्रतिवचने बाः 

प शर) जले 

घाधितविषयत्वात् सा धुतिमेरणसमय दद्दियाधिष्ठातृकरियमाणोप- 
क(राभावात् कायमकृवदिन्द्रियजानम् अपीनामितर मवतीति गौण्या 
बोधयन्ती भाक्तत्याहुम्तन्नत्यथः । निधिध हेतुमाहुः ।# आध्याक्मषफे- 
स्यादि # । तथाच प्रायपाठब्रलाल्टोमादानामाध्यात्मिकलत्य निशिते 
हद्यमानानां लोमादीनां गोलकान्तरवत् स्थितावपि धरुनाधतविषयं- 
त्थामादान्न तग्रा राम्या भाक्तन्वमित्यथः। हतुं विद्ण्वन्तो विवक्षि 
तै माक्तत्वं स्ङु्ाकुवेन्ति # प्रकरणत्यादि # । उक्तभरुनौ मरणाव- 
ष्यातिद्धवद्नुद्ने । मा च मुक्तामुक्तयोस्तुल्या । तत्र मुक्तस्येन्द्ि- 
याणाम्, अत्रेव समनीयन्त इति श्रतव्रह्मणि खयो वा, स वाचमेव 
प्रथमामत्यवहदिति धुन्युक्तरीत्या देवमभावा वा भवतीति द्वमावषट- 
क्षमादाय प्रबरसयं भुतः प्रकरणव्यतिरकणामुक्तविपय त्वयोच्यत 
इति तत्र प्रवृता अप्ययमिव बोधयन्ती भाक्ता भवनीन्येवं भाक्तत्व- 

मित्यथेः। एवमतिरोधपक्षो विद्रतः । द्वितीयं विवशातुं विषयश्रतेः 
सर्वमथमाहुः 1 # अयत्यादि # । # सृन्युं पृषति # । काम्वित् सा 
देवता यस्या मृत्युरक्नमित्यनेन मन्युविषयकं शरभ रत्वा # प्राणोन्कम- 
णप्रक्षे, नेति प्रतिषघचन इति # । उदृस्मात् प्राणाः क्रमन्त्याहो नेति 
प्रन्न, तश्र च, नति प्रतिवचने । तनो यत्रास्य ुखपश्य मृतय्येत्याशरिना 
वाग्रीनामग्न्यादिमावानुवादस्ततः कषायं तदा पुरषो भवतीति व्रश्च, 
आहर ` सौम्य हस्तमित्याईिनां मन्त्रणाज्ाचस्य ब्रह्मभाषोभवगम्यत। 



८३२ पपरकाक्षे अणुभाष्ये । 

गादीनामतन्यादिभावानुबादः। ततो मन््रणाजीवस्य ब्रह्ममा- 

बरोभगम्यते । साम्या गतत्वात् । ती ह यदूचतुरिति कर्ममरदोसा 
मि्नपश्नात्तरा । उमयोपचनविधानात् । ब्रह्मविद्या च गोप्या । 
उत्रमणध्रतिस्तु, स यत्राय शारीर आत्मेति ब्राह्मणे जीवस्य 

परलोकविहारार्थ निष्क्रामति चश्ुषो या मूर वेयादिना प्रा 

णानां विहारप्ाधकानां निगपनमाह । अतो सुक्तामुक्तविषयमेद्- 

स्य व्यवस्थापकस्य विशमानतवादग्न्यादिभावश्रुतिर्ो्रिमणश्र- 

तिबाधिका । 

तस्मादन्यत्र सिद्धो धर्मोभ्यत्रावस्थासाम्याद् योञ्यमानो 

भाक्तो भवरति। अतः प्राणोत्रमणमसि । तस्मात पम्परिष्वक्तो 

ग्छतीति सिद्धम् ॥ ४ ॥ 

परथमे श्रवरणादितिचेन्न ता एव हयुपपत्तः ॥ ५ ॥ 

सांसारिकभोगसाम्रण्व्या गतत्वात् । नच मन्प्रणव्याख्यानश्रुती क- 

रसाया उक्ततवान्मन्त्रणस्य न॒ जओवब्रह्ममावयोधकत्वमिति श- 

ङम । तो होकरम्य अन्त्रयाअक्रतुरिस्यननैव समापनात् । ततस्त 

यदूचतुरित्यादिनोक्ता या कमेप्रशसा सा एतद्धकष्रशनोसराधिषया । 
तौ यदूचतुरि्युभयोवैचनविधानात् । यदि हि मन्परणाथं एव वि- 

दरणीयः स्यात् तदा तौ यन्मन्त्रया्चक्रतुरित्येवमयुवदेश्न तु यदू- 

चतुरिति । नैष सति सा कुतो न विव्रृतेति शङ्णम् । ब्रह्मविदा 

चाति गोष्येति। अत शदमप्यन्यन्मुक्तिप्रकरणलिङ्कम् । अन्यथा प्- 

कान्तगमनमन्थकं स्यात् । कमणो गोप्यत्वाभावात् । ग्रह्मरूपाया 

एव देवताया अनतिप्रदन्यतवस्याग्रे गागी प्रति वक्तव्वत्वादिति । व- 

स्मादिदं मुक्तिपरकरणमिति सिद्धम् । उ-क्रमणशूतिस्त्वमुक्तविषया । 

अतो विपयमेषान्न बाध्यबाधकभाव शयथ । पवं द्वितीयं प्रयोज 

विदत् । तेन तन्मते भाक्तत्वं साधयन्तः सिद्धमाहुः । # तस्मादि- 

त्वारि # ॥ ४॥ 
प्रथम ऽत्रधणादितिखेन्न ता एष ह्युपपत्तः॥ सुत्रपरयो जनमाहः। 
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कि्िदाशश्य परिहरति । असौ षा बं शोको गौतपापि- 
रियर, देवाः श्रदां जुहतीति श्रुतेरापो न संकीरिताः । अपां 
हि पञचम्यामाहृतो पुरुषवचनम् । श्रद्धा मनोधर्मः, स॒ कथं ह्यत 
तिचे । मनसा सह मविष्यति । तथाप्यरुणान्यायेन धर्ममुख्य- 

क किञिदित्यादि # । आशङ्काभागं भ्याङवम्ति। #* असावित्याि 
# । भत्र अपां हीत्यादिना तासामुपसहारषाक्यगतत्वावुपसंहारस्य 
च॒ सञ्जातविरोधत्वेन उपक्मापेश्षया नेषेरयाश्न नि्णीयकत्वमिति 
बोधयति । भदा मनोधमे हत्यादिना भयाहोमवाकष्यस्यायोग्यत्वा- 
वन्यथानुपपत्या मप्कल्पनमाराड्, मनसा सह भविष्यतीत्यनेन 
परिहरति । मनसा प्रणयतीयं वे मन त्यत्र पुरःस्पूिकतया पूर्वा- 
कायाः धरद्धाया इदमा प्रहतं शक्यत्वन तस्याश्च मनोधमेत्वेन मनः- 
साहित्यस्य युक्तत्वादिति । नन्वेवं सति मनसो होम्यतया मुख्य- 
स्वाच्छृद्धाया गीणत्वापत्तिरिति शङ निरस्यति # तथाषीत्यादि # 
अये न्यायः पूर्वतन्त्रे, तृतीयस्य प्रथमपादेऽस्ति । ततर हवे षिचा- 
रितम । अरुणया पिङ्काश्येकष्ायन्या सोमं क्रीणातीति ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणीयषक्ये अरुणो गुणः कयसाधनं भवति, नवेति । तत्रारण- 
पदस्यान्वयग्यतिरे काभ्यां गुणे व्युत्पन्नत्वाद् गुणस्य चाभूत्ततया द्रष्य 
त्वराहिव्येन च कयसाधनत्वायोगात् तत्रल्तृतीयाशरुतेर्विनियोजक- 
त्वामयेऽरुणशब्दो वाक्यात् पृथक्कृत्य प्रकरणे योजनीयः। तश्र च 
ग्रहचमसादयो शहवो$था दस्यरुणिमा तेषु निविशते । तथा सलत्यर- 
णयेद्यश्व अरुणगुणयुक्तं करणमिष्यर्थो भवति । तत् कष्येल्याका- 
ह्कायां प्रकरणाञ्ञ्योतिष्टोमष्येति लभ्यते । तथाच ज्योतिष्टोमसाधने 
प्रहचमरसादि कमरुणगुणयुकतं कलंव्यामिति तदथः । शेषं तु बहुवरी- 
हिणा गोविशेषणं सत् सुखेन क्रयेश्न्वेभ्यती तिं पूवः पक्षः । सिखा- 
न्तस्तु । भरुणाशद्दः सखीलिङ्कतया गुणिवचनः। तथा स्यरुण- 
गुणः स्वयोगेन दध्यं व्यवच्छिन्दन् व्रम्यद्वारा सुखेन क्ये करण- 

मावे प्राष्श्यतीति-दतीयाश्तस्तद्धिनियोजकस्वमपि निबाधम् । नय 
प्राघान्यहानिः। इतरभ्याषसतंकत्येन तस्येव साधनतायां मुख्यत्वात् । 

१०५ 



८१४ सथकारे अणुभाष्ये । 

लम् । ताहि कयं प्रभ्नोपसंहारौ । परोक्षवादाद् भविष्यति । चेम- 

वव । श्रद्धा बा आप इति श्रुतेः । शद्धिेतुलसाम्यात् । 

बन्द्रमा मनमो जात एति श्रुतिशचसेवं परा भविष्यति । तस्मात् 

भयमाहूतावपामशरवणान्न ताभिः सम्परिष्वक्तो गच्छतीतिचेमन । 

ता एव आप एव श्रदधादन्देनो्यन्ते । हि युक्तोऽयमरथः । यथा 

यणा एवस्य 

यथं सति वाकयमेदोऽपि न मविष्यति । नच यथा पिङ्गाक्ष्यादिपदे 

समासवृस्या तादशधमंविरि्टगोद्रष्यबोघकतवं तथाऽरुणापदे द्र- 

ध्यबोधकङ्दादिप्रल्ययारमक्नरृस्न्तरस्यामावात् खीत्वमा्रबोधकस्य 

दापश्च विवक्षितो द्रभ्यपरतानन्तरभावित्वात् पूव तत्परत्वाङ्गीकरे 

लक्षणापत्तिरिति वाच्यम । वृक्ीयया बोधिते गुणस्य करणत्वे तव्- 

श्यथानुएपरयां वर्यस्य बवारत्वं कट्यते । अतो घटे निदिद्रस्ववद्- 

बलदेव तस्य द्रभ्यावन्छेदकत्वसिद्धेलेक्षणाया अश्रामावात् । त- 

स्माद द्रध्यावच्छेवकत्वेनारुणिम्नोपपि करणत्वमिति । तथाच यथा 

लश्रादणधर्मस्य सुख्यत्वं, न गोस्तथाऽत्र होमे मनसो होम्यत्वेष्पि ्र- 

दाया पव मुख्यत्वे, न मनस श्यथैः । पुनरप्याशङ्कुते # तहीत्या- 

दि #। यदि धद्धापदेनापो न गृ्न्ते तवा प्रन, उपसंहारे चया 

घुक्तिः सा विरुदधतेति त केन प्रकारेण सङ्च्छेतामित्यथैः 
। स- 

म्राघसते # परोक्षेत्यादि # । तथाच यथा अवोगूषिलश्च उद् ध्वैबुभ्र 

इ्य्ग शिरःप्रभूति चमसादिशब्धैः परोक्षवादेन गोणा वृस्योच्यते, 

तथान्र अद्धा घा आप ति श्रुतेः शुचिंतुत्वसाम्यादाप इति पदेन 

अद्धेवोचयत इत्यथैः । नन्वेवमप्पदस्य श्रदधापरत्वे, श्रद्धां जहति तश्वा 

आहुतेः सोमो राजा सम्भवतीति भस्चपारिणामत्वेन सोमस्य क- 

थने बिरुद्धतेल्याशङ्य॒तट्परिहरति। # चन्द्रमा इत्यादि # । # पवं 

परोत # अनुकूला । तथाच भद्धायां मनःसहभावात् तद्ोमेन, चन्द्र 
ङपश्य सोमस्य तत्परिणामतायां शरुलन्तरानुकूल्यान्न कथिदोष 

इत्यथः । सिङमाह । # तस्मादित्यादि # । सिद्धान्तमागं व्याचक्ष- 

हे # आप पवेद्याहि # । युक्तत्वं स्फुीकुषन्ति । # यथेद्याहि #। # 
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कपेकाण्डे आपः श्रदधाशग्येनोष्यन्ते तथा श्रृतेऽपि । परं नोष- 
चारः । उपपत्तेः । उपक्रमोपसहारयोषरीयस्त्वाव् । ननु मध्ये 
श्रतेन श्रद्धाशब्देनोपक्रमोपपहारावन्यथाकर्तु पुक्तो । श्रदधापह- 
भावः संस्कारेण संस्कृतेषु भूषु सिद्धः । तेन पनःस्थाने आप 
एव वास्याः । चन्द्रमा मनसो जाव इति तु भिना शट; । भ्रदा- 

परं नोपयचार शति। # तेदिके निघण्टो धदिनि सल्यनाम । धत् सस्यं 
कवातीति अदारब्दस्य योगेनाप्प्सु प्दृततिसौकर्याश्नोपचारः । त- 
थाच, पतद्वा अपां नामधेये गुदं यदाधावां इतिवत्, ध्रदडा षा 
आप इति शरुतेरिदिमपि योगरूढं, योगेन वा वद्वाचकमतं उपचार 
ऽमावादुक्तत्वमिद्य्थः । पतेन यदन्थेम्तुत्वेन ध्र द्वासाङूप्यात् सिंहो 
देवदत्त इतिवच्छरःपूर्वकफमसमवायान्मञचाः क्रोरान्तीलयद पुर- 
वेषु मअशदबदू, आपो हयस्मै धडा संनमन्ते पुण्याय कमेण शयै- 
तरेयभुल्या धद्चाजनकत्वात् । यथा अन्नष्ठ हृतस्य पुरुषस्य धदा- 
भक्तिमतो लिङ्देहादिरूपा रस एव धद्धापदैनाच्यत तथाप्सु ध- 
दाशाद्यो गौण्या लक्षणया चोपपादितस्तक्षिरस्नम् । भत्र पिनिगम- 
कं बोधयितुं हेतुं व्याक्रुवेन्ति । # उपक्रमेत्यादि # । न्वेष धडा- 
शदस्याग्ाचकछ्षःवे धञासहभावः परित्यक्तः स्यात् तथा सत्यत- 
शेयश्ुतिविरोध हत्यत आहुः । # धद्धासहैत्यारि # । नथाच पूवे- 
जन्मनि यजमाना षदानीं देवाश्च हातारो न भद्धाबिरहिताः। धो 
ये धद्धामनारभ्य येन यजते नास्येष्टाय धद धत रत्यादित्तिरीय- 
श्रुती, अश्रद्धया हतं दत्तमिति गीतास्टती चाश्रद्धानिन्ध्या भखा- 

धा आवश्यकत्ववोधनात् । अस्कन्नहविमेवनिं य प्पे वेदति भता. 
पू्यकसवज्ञानफंलवोधनाश्च नित्य प्नहोत्रादौ हेमरुपसेस्कारषटारण 
संरङतेषु भूतेषु श्द्धासहमावः प्रागेव मिद्धोऽता नैतरयविरोघ श 
लः । पवं अरद्धापदस्याव्वाचकत्वं धरासाहित्वं च साधयिन्वाः 
पूर्वपक्षिणं प्रत्याहुः । # तेनेत्यादि # । तेनति # । उक्तोपपत्िषये- 
ल । न्द्रमा इति श्रुतेरपि तन्मते प्रातिकूर्यं दषोयन्ति । # चन्द्र. 
भा इत्यादि #। भद्धापद्रप्रयोगे हेतुं गहन्ति । + भद्धेस्याषि ४ । 
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्रयोगस्तु कामनाकृतन्यादृस्ययः । तत्र फल एव श्रद्धा, न क- 
रणि । यो यच्छद्धः स एव स इति श्रद्धाया आश्रयस्य विषय- 
भावजनकत्ाव कर्तुः कममाव्राय श्रद्धाप्रयोगः । ततः सस्ता 
आपो यजमानरूपा हयमाना भवन्तीति सिद्धं भवति । तस्मात 
प्रथपेऽप्यपामस्ति श्रवेणम् ॥ ५॥ 

अश्रुतत्वादितिचेननष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 

स्थितमेतञ्जीवः सम्परिष्वक्तो रंहतीति । तत्र विचार्यते । 

हवे जीवाः सम्परिषवक्ता गज्छन्याहोखिज्जानोपयोगिन इति बि- 

मरः । तत्र पञाहूतित्राह्मणेनाधिकारिणः श्रुताः । बेदे दिश्रुतानु- 

सारिणी कर्पना । अतो विगेषस्याश्रुत॑तात सर्वेषामेव पजाहूति- 

रकार एतिचेशन । इष्टादिकारिणां भ्रतीतेः। साधारणपक्षं दूषय- 

ति। कुतः {। शष्टादिकारिणां प्रतीतेः । इष्टादिकारिणः प्रतीय 

विभजन्ति । # तत्रेत्यादि । # तत्रेति # । सकामे यष्टि फल प्व 

शरद्धा आद्र उपादेयवुद्धिषिशेष इति यावत्, न कमेणि । तथाच 

श््चाया अयं स्वभावो यत् स्वाश्रयं स्वविषयं करोतीति गीतावा- 

कयादवधा्ेते । अतो निष्कामस्य कमेण्येव देति ताहशकलतुः 
कमोत्मकत्वं बोधयितुं अद्धाप्रयोग इत्यथः । पवमुपपादनेन सिद्ध- 

माहुः । # तत दव्यादि # । सुश्रत सिदमाहुः। # तस्मादि- 

स्यादि # ॥ ५॥ 
अशरुतत्वादि तिचेन्नष्टादिक्ारिणां प्रतीतेः ॥ अस्या आहुतेः 

कलं विचारयितुं फिञ्िदाशङ्ा परि्रतीत्याहुः । * स्थितमिव्या- 
दि # । # स्थितमिति # निद्धोरितम । ननु निर्णीति सेशयस्योच्छि- 
श्नत्वातू को विवारांश इत्यत आहुः । # सवे इत्यादि # । संशय- 

बीजं लु विशेषाभ्रवणम । उपकारं देवानां प्रहृततिश्च । पूेपक्षांशं 

श्याङुन्ति । # तग्रल्यादि # । # नाधिकारिणः श्ुता एति # । न 

श्रुता त्यन्वयः । सिद्धान्तांशं व्याङुवेम्ति । # इष्टादिकारिण ्या- 
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नते । श्रदधापदेन देवकर्त॑तेन च । सोमभावसाम्यास्व । इषदि- 
कारिणां धूममागव्युत्ादने सोमभाव उक्तः । अत्रापि प्थमाहूति- 
फलं सोमभाव उच्यते । अतः श्रुतिसाम्यादपि शषटादिकारिणो 
रहन्तीति सिद्धम ॥ ६॥ 

भाक्तं वाऽनात्मविच्वात् तथाहि द्रीयति ॥ ७ ॥ 
किञिद् दूषणं परिहरति । ननु यदि श्रुतिसाम्येन सोमभा- 

बादिष्टादिकारिणा रहन्तीतयुच्यते तदा सोपभावे तेषापप्यनिषं 
श्रूयते । तहेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्तीति समानश्रुतौ चाप्याय- 
स्वापक्षीयसेसेवमे्तोतत्र भक्षयन्तीति चन्दरष््ठानेन ते च भ्य- 
न्ते । ततश्च देवाः खानं पन्ये कं जुहूः । अतः पाहू 
यभाव इयाशद्ख परिहरति वाशब्दः । तेषां सोमभायो गौणः । 

दि # । # अद्धापदेन देवकशत्वेन चेति # । यो षे भामनारभ्य 
यह्ेन यजते नास्येष्टाय भदधत त्यश्चद्धाटुनिन्दया उमयेऽस्य दैव- 
मनुष्या इष्टाय भहधते एति, धञ्च्स्तुत्या च धद्धावत एष यषः 
फलमुख इति पूवेकाष्डे लभ्यते । अत्र च धद्धापवेनोक्तरीत्या 
निष्कामकत्तोरो लभ्यन्ते । देवानां च प्रत्युपकारस्तेषामेवावद्यक 
शति होमं भ्रति देवानां कशत्वेन च त पव प्रतीयन्ते । सोमभावसा- 
म्याश्ेति तृतीयं हेतु गृहीत्वा विमजन्ते । # दृष्टादिकारिणामित्या- 
दि # धूमम आकाशाश्वन्द्रमसमेष सोमो राजेति, तस्या माहुतेः 
सोमो राजा सम्भवतीति चोच्यते। अतः धुतिमाम्यात् पूर्षोक्ते- 
ादिक्षारिण एव रंहन्ति, न सव इति सिदधमित्यथः॥ ६ ॥ 

भाक्तं धानारमविच्वात् तथाहि दशयति ॥ सुत्रमवतारय- 
न्ति। # किञ्चिदित्यादि # । कि तदित्याकाह्वायामाराङ्ूामुखेन 
श्युत्पादयम्ति । # नन्वित्यादि । # तदिति # । सोमा्मकं द्रव्यम् । 
परिहारं व्याङु्ेन्ति । # तेषामित्यादि # । गोणत्वे हेतुमाहुः । # 
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भक्षणं च । पफ़तेऽप्यङ्गरतास्वनद्रमसः कथमाहृतिफलं भवेव । 

सोममावस्य माक्तलमपरे निरूपयिष्यामः । दानीं भक्षणस्य गौ- 
गलं निरूपयति । अम्भावे हि युख्यं भक्षणं पवति । तदन्य- 

स्याक्षमावो नोपपथते । ब्रहमहाने तु भवति । स सप भवति । 

लतव पश्यन् ऋषिवमदेवः परतिपेदे अहं मतुरभवं धरशवेति। 

प्रृते तु तम्र । अनात्मविच्वाव । तथा सति मत्त एव भवेव । 

अतो मक्षणमपि गोणम् । तथा श्रुतिरेव गोमा ब्दस्य बो- 
धयति । अथ योजयां देवतामुपास्त शयत्र यथा पशुष्न्द एम- 

्रापि भक्षणं सहक्रीडनं सेवकमावः। चन्द्रतुसयाएदेशाय तया 

्रृतेऽपीत्याहठि # । तथाच षन्द्रमसः स गोणश्चेवेतेषां सुतरां गौ- 

ण श्त्यर्थः। ननु सोमभावस्य गौणत्वं नाल विवक्षितम । सत्रे भा- 

पदस्य नपुंसकत्वादेकवचनत्वाशचेत्यत आहुः । # सोमभाषस्ये- 

त्यादि #। अप्र शति। तथाच न सुरविरोध इत्यथः, गोणत्वमु- 

पपादयन्ति । # अक्नमाव इत्यादि # । अन्यस्येति #। जानिव्यति- 

रिक्तस्य । अन्नमाधानुपपश्तिं विभजन्ते । # बरहज्ञाने पिवित्यादि # । 

तुरुपपत्तिशङ्कानिरासे दितीयसतुरेती । तथाच कानेन ब्रह्मभावे स- 
ईपता भाष्यत शयन्नभावो श्ानिनेो मुख्यः स्यात् । अह्ञानिनि तु त- 

नोपपद्यते । तत्र हेतुः । # अनात्मविरादिति # । यदि हि तेषामन्न- 

भावो भुख्यः स्याद् वामदेवादिवदातमविततवे सति मो एष स्यात् 

सवैभावस्य तलिङ्कत्यात । अतोऽक्नमावस्यामुख्यत्वेऽक्नभाषस्यापि 

देहासखभावधद्रौणः्वात् तद्धश्चणमपि गौणम् । अन्नस्यैव मस्यत्वेन 

तेषां मक्यत्वाभावादिति । उपष्टम्भकं ष्याकुवेन्ति । # तथाहीत्या- 

वि # । श्रुतिरिति # । यावत्सम्पातमुषिवेत्यादि भूतिः । # पद्युरा- 
द्द ईति # । पयुतुस्यत्षोधको गोण इति शोषः । # पवमश्रापी- 

ल्यादि # । यथा खियं भुङ्क्त इत्यत्राभ्यवहारो मोग प्व, नतु च- 

दणादिकं तथाऽत्रापि भक्षणं करीडनादिकमित्यथेः । नन्वेषमुप्ार- 

श्य क्षि प्रयोजनम् । न हि प्रयोजने विना उपचारोऽपि युक्त इत्याश- 

कायां तसखमयोजनमाहुः । # चन्द्रेत्यादि # । तथा वथा चनः 
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धवनम्। तथा पति तेषाममरत्ेन तथा स्तुतिः । चन्द्रस्य भक्षणन्तु 
पषयादनुमीयते श्रुया, प्रथमां पिषते वहिरियादिरूपया । देवाना- 
परमक्षणे भगव्रदवयवानामेव । अशनानदशने वस्याविरुद्े । आ- 
धिमोतिकानां देवानामदानमेव । तस्माद् भक्षणस्य गोणताव 
सोमभावे न काचिच्चिन्ता ॥ ७ ॥ 

क्षीयते वयते च, तयैतेऽपि पुनः पुनरावक्त॑माना अमरतां चाप्नुतर- 
श्तीव्येतदृर्थं तद्गचनमित्यथः। नन्वाप्यायखेत्युक्तश्रुत्या चन्द्रस्यापि 
मक्चषणं चेत् कथमेतेषां गौणमित्यत आहुः । # चन्द्रसयेत्यादि # । 
भुतिस्तु सोमोत्पस्तिनामकपरिशिष्टस्था । तथाच चन्द्रस्य भक्षणं तु 
शुत्यानुमानभ्यां सि त्वान्न गोणमिति निश्चीयते । पतेषां तु न च- 
ष्दमस्येव षरो येन पुनरेधेरन् । ततश्च तन्नाशे, यः शुन्यन्तरे भो- 
गसद्धावः प्रतिपाद्यते स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरायत्तत ई- 
ति । आनन्द मीमांसायां च, ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामा- 
नन्दाः सं पकः कमदेवानामनन्ः, ये कमणा देवानपियन्नीति धि- 
रुशत । पतेनैव भिक्षुक्तमप्यपास्तम । अतस्तेषां तप्रोणमषेत्यथेः। 
ननु न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति भुत्यन्तरे देषानामरानं नि- 
घारितमतः पानश्रुनिरपि गोणीव्येवादरणीया तथा सत्येषां मक्षण- 
मापि गोणं सेत्स्यतीति बृथाऽयं प्रयास हस्यारदाङ्गयामाहुः । # देधा- 
नामित्यादि #। देवताविग्रहाधिकरणे देवतायाः शरीरसिखौ य- 
कशादिहविर्मोक्लुत्वे सिद्धऽशनं सिखमेवेत्यनदानशुतिभंगवव्वयध- 
परेव मवितु युक्ता । यथा, न ह वै देवान् पापं गच्छतीति धुतिः । 
अन्यथा, तस्याज्ञलिना ब्रह्महत्यामुपाग्रह्णादित्यादेविरोधापत्तेः। म- 
तो देवभेदेन भ्यवस्थैव शरुत्योयक्ता । नख ऋतं पिबन्ती, अनश्रक्न- 
म्य इतिवद् देषषु भुतिद्यापिरोधः सम्मवति । जीवन्वाव् । तस्य 
ब्रह्मणस्तु विरुखघमौश्रयत्वाद दानानहाने भविक । मत नधि- 
भौतिकानां कमसचिवानामशनमेवोचितमिति मीण्यमावान्न प्रया- 
सो व्यथै इन्यर्थः । सिद्धमाहुः। # तस्मादित्यादि # । यस्माख्- 
मूस्यैष मुख्यं भक्षणे नेतेामत पषां सोमभावे बाघकामावान्न 
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कताखयेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥८॥ 
प्रथमाहृति; सफला विचारिता द्वितीयां विचारयितुमधि- 

करणारम्भः । सोमस्य पजैन्यहोमे दष्टिवमिति । सोमाद् दृष्टि- 
भाषे शूपरसादीनां हीनतया प्रतीयमानलाद् यागस्यावान्तरफलं 

तत्र भुक्त एति निश्चितम् । तव संशयः । फ सवैमेवावान्तरफ- 
रं तत्र भुङ्क्ते, ! आहो सिद नुशयवान् दृष्टिमिवतीति ! । 
सद्रासनयाश्म्रमजन्मनि सदाचारयुक्तं एव स्यादिति । आचा- 
रहीनं न पुनन्ति वेदा शति षाधोपरुन्धेः । अतो विचार उचि- 
तः । तत्रावान्तरफरस्यायशेषे अवान्तरफलतवाधाज्जानपयिक- 

कोऽपि दोष इव्यथः ॥ 
अनेनापि सुभ्रगेतस्य षिचारस्य केवलवेराग्याथता धारिता । 

अस्यथा व्याघ्रादिङृतमक्चणष्येवास्यापि सुतरां वैराग्यजजनकतया तद्- 
मौणीरवपरतिपादनग्यथत्वप्रसङ्ादिति । तस्मादस्योभयाथैतेवेति 
निश्चयः॥ ७॥ १॥ 

कृताल्ययेऽनुशयवान् दषटस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥ अधिकर- 

णप्रयोजनमाहुः #-प्रथमेल्यादि # । ननु दितीयस्यां कि विचारणी- 

ये, येनायं संरम्भ श्यत आहुः # सोमस्यत्यादि # ।* सोमादिति # 

सोमभावानन्तरम् । # निश्चितमिति # सोमं राजानं जहति तस्या 
आहुतेषैपै सम्भवतीति सोमाद्धीनभावयोधिकया आहुतिफलभुले- 
घ जिथितम्। # त्र संशय इति # । तत्र भोगे संशयः # अनुश- 
यवानिति # भनुपश्चच्छेते कमेफलभोगानन्तरं तिष्ठाति यः शेषः 
सोऽलुशयस्तद्वान् । नन्वेतद्धिखारस्य कि प्रयोजनं, यथाकथञिद्स्त्वि- 
लत आहुः # सद्वासनयेत्यादि # । तथाच सवस्य खभावाधीनत- 
योभयावधे क्म सम्भवति तत्र निरनुशायत्वे, पूषेकृतवुष्कमैमोग- 

श्यालुक्तत्वात् तदनुडृत्या कपूययोनित्वमापदयेतेति तद्विचार उचित 
इत्यथः । पव धिखारावद्यकत्थं समर्थयित्वा पूवेपक्षमाहुः । # तत्रै- 
ह्यादि # । अयमर्थः । आइतिभिघुलोके नीतानां शुलोकाग्नो देबङ्त- 
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दीरौरभात्रदेतर मदाचारतिद्धः पयोजनामापास्च निरनुश्षय एव 
दष्टिमावं पराप्रातीयेषं परप, उच्यते- 
कृताययेऽतुशयवान॥छृतस्य सोमभावस्यायये नाशे सति अनुशय- 
वान् अ्रान्तरफलसाधकटेश्रसहित एव दष्टिमप्रं प्राप्रोति । कुतः । 

हष्टस्पृतिभ्याम्। दष्टं तावद् भागसाधक्रमूनद्रव्यनारेऽपि भोगपा- 

जयजय (तनय य असवः 

होमेत्तर सोमभावस्ततः पञ्ञन्याग्र हुतानां तेषां बरष्टिभावः। स हि 
नं तत्काटमव, किन्तु रृतक्मभोगान्त इनि चन्द्रमण्डन्यमारूढाना 
धूममार्भिणामवस्थब्रोधिकया आकाशाच्चन्द्रमममप सामो राजा त- 
देवानामश्चं ते देवा भक्षयन्ति तस्मिन् यावत्सम्पातमुपित्वाय्तमे- 
या$ध्वानं पुनर्निवत्तन्ते यथेतमाकाराद्वायुमिलयाद्िकया ध्रत्यावसी- 
यते । सम्यक् पत्युत्पन्यस्माल्टोकात् स्वगे्ाकमिति य्यृत्पच्या 
सम्पातपदन कम्रव्राघनात् । प्वे सति सकामानां धृममार्गिणां सु- 
छृनभागात्तरं यथा आब्रत्ति्तथेतेषां भागात्तरप्रव दृटिभाव इति 
न्यायसाम्यात् सिध्यति। स च भागः सकामानां मृत्यं फलं निष्का- 
मानामवनारफलम । उभयथापि फलत्वस्याप्रच्यवात् मव्रम्य मोग: 
प्राप्नाति, न त्ववान्तरफटस्वे सशपत्वम् । यदि तस्मिन् शपा कि- 
यत तदा तत्र अभुक्तश्वान्तरफलस्यावक्ाप याव्न्सम्पातश्रुत्यनुग- 
घनाऽवास्नरफलत्ववाधः । नचानुशयाभाव सद्र।सना्युन्यनायःम- 
प्रिमजन्मनि सदाचारामावप्रस द्गादवशेपम्यावद्यकल्ये शङ्ामः । 
उक्तरुपेण देवरृतोच्मेन क्षानोपयिकशरीरभावाद्रव्र घ्रे छिद्रग. 
हिल्यवत् सदाचारनिद्धनं तस्य किञ्चित््रयाजनम । अन उक्तहनुच्र- 
याश्जिरनुशय एव बृष्टिभवं प्राप्रातीति । सिद्धान्तं व्याकरुवन्ति # 
कनेद्याद # । कृतपदैनान्न सोमभाव प्वाच्यन । प्रनप्रद्नप्रति- 

, वचने प्रथम तस्येव देवरृतत्वेनेक्तत्वात् । न तु क्म । नम्य मुस्य- 
फलावयिकत्वेनाभ्वान्तरफलटभोगतस्तक्ल्ययामावादत्ययपदविगधा- 
पत्तः । भनुश्चयश्चात्राऽवान्तरफलसाविक्रा या सामग्र तस्या लाः । 

अतः सोममावनाश्चे तथलयधः । हेतुं व्याकुंवन्ति # दष्म्यादि #। 
२०६ 
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धकताहदेह्वख्चादिपषहित एव तस्मावं श्थानादपगच्छति। अन्य- 
था मश्र एव देहपातः स्यात् ¦ अतो यथा रोके ानुशयस्था- 
त्रापि । स्परतिश्च-यद्यत्र नः सखर््यसुखावशेषितं स्विष्टस्य दत्तस्य 
कतरस्य शोभनम् । तेनाजनामे स्प्रतिमज्जन्म नः स्याद् वपे हरि- 
यदू भजतां शं हनोति' इति देवगाथा । अतो श्ञानीपयिकजन्म 
अनुदायवत एव भवति । अन्यथा पूरवजन्पस्प्रयमावे पिपयापताक्तेः 
परपञ्ज्यते । 

ननु, अनुदायसहङ्ृत एव जीवो नाद्धिः परिष्वक्तो भेदत 

# अन्यथा सथ पव दहपातः स्यादिति # । उक्तरूपस्य लेदास्यापि 
कमे जन्यत्वेन कमेनाश पतक्नाशात् प्रारञ्धकमेनिवाणो न्यपतत् पा- 
अभीति निवत् सश्च एव देहः पतेत् तथा सति गमनं न सम्भवे- 
दनो यथा लोके सानुशयप्तथाघ्रपीलय्थंः । नन्वेवं सत्यावद्यकन्वा- 
ह्वाघवाश्च कर्मशेषर पवानुशयो्स्तु, न तु सामग्रीहेषोऽपीत्यत 
आहुः # स्मृतिरित्यादि # । तथाचाऽ्यां गाथायां शेषितं स्विष्ट दत्त 
कृतभिस्यनुक्स्या यत् स्विष्टस्य दत्तस्य कृतस्य शोभनमिति स्विएठा- 
दि सम्बन्धिसमीचीनसमुक्तं तेन कमेजन्यो भोगसाधकसामग्रीटेश 
पय विवक्षित इति ज्ञायते, न कमेशेषोभ्तः स पवाध्रानुशाय इत्यथः । 
सिमाहुः। # अत इत्यादि # । ननु "कदाचित् सुरतं फमे कूट- 
श्यमिव तिष्रतिं । मजजमानस्य संसारे यावद् वुःखाद् विमुच्यत ¶्य- 
न्या स्मृनिंः कमेरूपमप्यनुशयं दशेयतीति नेकान्तत उक्तङूपानुश- 
यनिश्चय इत्यत आहुः । # अन्यथेत्यादि # । उक्तरपस्याजुशय- 
स्यामावे पूवेजन्मस्मारकस्यामावेन पूवजन्मस्मूत्यभाके सति विषया- 
सक्तिः प्रसज्ज्येत । अतः प्रकृते उक्तङ्प पवानुश्यो ग्राह्य इत्य- 
ः। पुनः शङ्कते # नन्वित्यादि # । अयमथेः। पूवैजन्मस्मारफं यद् 
दष्टं वक्तव्यं संस्ृतेन्द्रियप्रभूति, तदेहमन्तरेण स्वकायौसमथं सदेह- 
माक्षिष्स्यति । तथा सति तत पव सिद्धावपां परिष्वङ्गो निष्प्रयो- 

जन इति सोममावनाशेऽपामपि साजात्यान्नाहापस्या प्रकरान्तस्याग 
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आह ॥ यथेतप् ॥ रथागतप् । अन्यथा प्रह्ननिरूपणयो्बाधिः 

` स्थात् । तदि वावदवान्तरफलक्षाधकप्ताहितः स्यादत आह ॥ अने- 
वओ ॥ एवम्पकारयुक्तागमनं नास्ति । भागस्य जातसाव् । च- 

प 4 [4 

काराद् वेराग्यसहितोऽपि । तस्मादुक्षयवान् भिन्नपकाराद्धिः प- 
रिषक्तो देवशृपासहितो दष्टिभ॑वतीति ॥ ८ ॥ 

चरणादितिचेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णीजिनिः ॥९॥ 

किञ्चिदाशङ्ा परिहरति । ननु नाओोत्तमजन्पथमनुशयोभे- 
ह्यते, चरणादेव भविष्यति । तद् य इह रमणीयचरणा अभ्याशो 
ह यत् ते रमणीयां योनिमापयरेरन्नियादिना यः पतरनन्मनि बि- 
हिताचरणं करोति स उत्तमं जन्प प्राप्रोति, यस्तु निपिद्धाचरणं 
करोति स श्रादियोनि प्राप्रोतीति साधुक्रारी माधुरभवतीयादिश्र- 
या च प्रतिपाद्यते । भर्ते त॒ तस्य रमणीयचरणस्थ चरणादेव 

ईशो ऽनु शये स्यादतोभ्यमयुक्त शति पूवेपक्ष्याशयः । सिखाम्तमा- 
हुः । # यथागतमित्यादि # । धूममागे यथेतमिध्युक्तम । अत्राप्यभ्र 
यृष्रिभावादिस्य्यते । अतः प्रकारान्तरीयदेहाङ्गीकारे तदिरुद्धयतेस्य- 

लो न तथेत्यथः । शेषं स्फुटम । तेन सिद्धमाहुः। # नस्मादिन्या- 
हि # । पां भिन्नप्रकारत्वं तु मोगमाबसाधिक्षाज्यः पूवांक्य इदी- 
नीन्तनानतं वैरागम्यसाहित्याद संस्काराधिक्येन तन उत्कषौर्च बोः 
ध्यम् । अतेवं सूत्राथः सिद्धति । छताल्यये, दे वृतस्य म्ममभा- 

घस्य नारे सि, अनुशयवान् तच्छेषघान् । यथतं पूववक्द्धिः स- 
म्परिष्वक्तः । अनेवं च, अपां सखंस्छनत्वाद् भिश्नाकारेण नीच 
मावा रहति । चष्छरो नीचेरागमनश्य द्योतकः । तत्र हतुः । इषए- 

स्मृतिभ्यामिति ॥ ८ ॥ | 
चरणादितिचेक्नोपलक्षणार्थति काण्णाजिनिः ॥ किञ्चिदिव्या- 

दिना सूत्रमवतायै पूरपक्षांशे व्याकुवेन्ति # नन्वित्यादि # । भुनी 
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भ स नि 

तस्य मम्यग जन्म भविष्यति किमनुश्चयमहमभात्रेनतिचद्, न। चरण- 

श्रमी मा योनिसक्ता सा उपलशक्षणा्था, अनेन पृथेजन्मनि ममी 

चीने कृतमिति ज्ञापिका । न तु तम्मिञजन्मनि समीचीनक्ररणे न- 

याप्रिकरा । अन्यथा ब्राह्मणानां निपिद्धकरण न स्यात् । तस्माद्- 

नुरायाभ्यते जने।पसागायामान काप्णाजनराचाया मन्यत् । 

काप्णानिनिग्रःणं पञ्चा्नितिश्रायां भिन्नपकरारलङ्गापनाथम्। 

तस्मादस्य स्वमते भिन्नलान्न शङ्का, नचात्तरम् । न हि पञ्चात्र- 

वरि्ायां पुरुषादन्यभावः सम्भवति । प्रकरणपरिग्ीता श्रतिनौ- 
स्यत्र न्यायसम्पादिका ॥ ९॥ 

अभ्याक्षो हेतिं पदं क्षिप्रांधकम् । यत्पदं तु क्रियाविशेषणं हेत्वर्थकं 
घा । तथाच यद्यप्यताभ्यां श्रुतिभ्यां यथायथमाचरतः कमेतश्च ज- 
न्माक्त, तथापि परकृत पञ्चाग्निप्रकरणे तु चरणदेवोक्तमतोऽत्र तदेव 
ग्राह्यमिल्यथः । पर्हासशयमाहुः । # नेत्यादि #। चरणस्य जन्मनि- 
यामकल्घापगमऽपरि न तज्जन्मीनक्रमेनियामकन्वम् । उक्तरूपनिपिच्च- 
कमेप्रलयक्षपिरोधात् । अतम्तदथमनुशयेऽवद्यं वाच्ये जन्मबोधिका- 
ऽपि चरणश्रुतिः, काकवदे वदत्तस्य गृहमितिवत् पूचंजन्मकृतं समी- 
चीनकमौपटक्चयिष्याति । यद् ये रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिम् ` 
आसमन्तात् पद्यरन् । गलयथेपद्यनेन्गानाथत्वात् तच्र विशेषावधारणे 
क्मेजन्यां तां योनि ज्ञापयेयुरित्यथः । अतः सिद्धमनुशयेनेति का- 
ष्णाजिनराशयः । नामग्रहणप्रयोजनमाहः । # काष्णाजिनीत्यादि # 
मिन्नप्रकारत्वं तु कमरेपरूपानुशयश्न्यत्वम । तेन सिद्धमाहुः। 
# तस्मादित्यादि #। काष्णाजिनिमतीयात् कमरोषरूपानुदायाद् 
अस्य भोगसाघधकमामभ्रीशेषरूपस्य फलशषेषस्यानुशयस्य भिन्नत्वा- 
त् तस्य च दएटस्पृतिभ्यां सिद्धतया चरणेन गताथंताया आपादधि- 
तुमशकयत्वान्नाशङ्का । तद भावदिव च नोत्तरमप्यपेक्षितमित्यर्थः। 
पतदेवोपपाद्य दशयन्ति । # न हीत्यादि # । पञ्चाग्निविद्यायां हि 
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आन्थक्यमितिसेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ १० ॥ 

नन्व मति चरणश्रतिरनार्भका । ज्ञापनायां प्रयोजनाभा 
यात् । अतो वरिधायकरलं श्रुनेण्ष्िनिषएफसयोधकश्रुतिवत् । अनः 

कर्मनारतम्येन फरपरिधानानिष्कापकपकतुहनिपयोगिदिषविधानं 

पपिष्यतीति भनु्रापपहमातरो व्ययं हति चेन्न । वप्षतरात् । 
धूमादिमार्गस्य तम्याः श्रतेरपक्षलात् काम्यष्टादिकारिणः फन- 

ययी कलयतः पयमरक 

उक्तप्रकरेण दरेवेदुतस्य प्रदननिरूपणाभ्यां पुरपभावः प्रतिषादिनो- 
ऽनः साङद्धेदिकफमणः फल्या प्वह्यंभावनियमन पुरपादन्यभावो न 
सम्भवत्यताऽस्याः कमोन्नराद्धिक्नप्रकारन्वम् । पञ्चाग्निश्रुतिश्च प्र 
दनादिवोधितप्रकर्णपरिगरृहाता, न कमोन्तरम्यन न्यायसम्पादिका। 
अतो नात्र शदुगन्तरे. किन्त्वन्य त्रैव ने इत्यथः ॥ ° ॥ 

आनथक्यमितिचन्न तदूपक्षत्वात् ॥ साधारणानुश्यपक्चे कि- 
ञ्चिदाशद्य परिहरनीत्याशयेन पूर्वपक्षं शं व्याकुवान्ति । # नन्विल्या- 
द्वि #। अयमध्रः । चरशाश्रुतः पूर्वजन्मीनङृन्युपलक्षकल्वे तस्या वैय- 
थ्यापादकम् । न हि तस्मिन् क्षात इह जन्मनि कोऽपि पुमथः सि- 
दधति । अतस्तद्भावाय चरणमेतज्ञन्मविधायकन्व्रं, तस्या अङ्खीका- 
यम । यथा, प्रतिष्ठन्ती ह वं य पना राग्रीर्पयन्ती7, कवलाद्या भ- 
वति केवलादीत्यादौ प्रतिष्ठाफेवलाद्त्वादिग्रोधनन रानिसत्रं कुया - 
त्, केवलादूनं न कूयादिति कल्प्यते, तथा रमणीययोनिकामिो ईम- 
णीयाचरणं कुयादिति। अनः कर्मतारतम्यनात्र फलरस्यव विधाना- 
जनिष्कामकनुर्नानोपयागिदेहविधानं नारशदेहोन्पात्तश्चरणादेव प्राप्न 
भविष्यतीत्यदुशय महमावो व्यथ इत्यथः । परिहारांश व्याकुवंन्ति । 
# धूमाद्ीति # । अपेक्षत दत्यपक्षः । पचाद्यच 1 तस्या भपेक्षस्तश्पे- 

क्षः । धूमादिमार्म्य नथात्वादित्यरथः। धूमादिमार्गभ्य कथं खरण- 
भरुत्ययेक्षत्वमित्याका्ायां तद् श्युन्पादेयन्ति # काम्यत्यादि # । हि- 
विधा दीष्टादिक्ारिणो, निष्कामाः सकामाश्च । तत्राद्यस्य फलसाम- 
प्रीरोषरूप एवानुशराय इत्युक्तम् । द्वितीयस्य तु देवगाथोक्तवुद्धमा- 
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भोगानम्तरमुखतो पुलानन्तर दुःखमिति न्यायेन पापस्येबोप्थि- 
तलादपमीचीनशरीरमाक्षिपां मरलिति रमणीयानुष्ठातृणां रम- 
गीयदारीरमाप्षि बोध्यते, न म्यायेनापमीचीनदारीरमिति । त- 
स्मादन्यनिपेधार्थ साथकतराश्नानुशषयपरपिपेधिका । 

किञ्च । रमणीययोनिः किमाकस्मिकी, सकारणा वा।नाध्रा 
वेदवादिनाम् । द्वितीये तु खकमणा पितिखोक इति षघ्ादियर- 
पता च वक्तव्या । प्रजामनुप्रजायन्ते श्मश्षानान्तक्रिपाङत इति 
च । प्रतिदा मा सोमपा इयादिना इन्द्ररोकमोगानन्तरं वयैव 
पुनर्भवनं च वक्तव्यम् । नच सू्मपामेक्यम् । मिब्ररपलाव् । त- 
स्मात् कर्मक्रिविष्येण श्रुतिस्मृतिमेदाः समरथपितव्या, न लेक- 
मपर निविशते । उपरोधपरसङ्गात् । तथाच प्रकृतेऽपि अनुशग- 

ससवान कको सगत 

घात् सुरते भुक्तं तदनन्तरमुत्पत्तौ सुखान्तरं वुःखमिति न्यायेन 
पापद्वोपखितत्वादसमीचीनशरीरप्राक्षिरापधते । सा तस्यमा भव- 
स्विलयेतदय रमणीयानुष्ठातृणां रमर्ण।यशररपराप्तिरव बाध्यते । ये 
सकामा दृ्रादिकारिणस्त समीचीनाचरणात्र समीचीने श्रीरमा- 
प्नुषन्तीति न न्ययिनासमीचीनं शशेरमिति । तस्मात् सकामानाम- 
ऽसमीचीनदारीरनिषेधाथ तस्या उक्तत्वाश्नानुशयस्य सा प्रतिषेधिकषा। 
धूममोगीमुपक्रम्य तस्या उक्तत्वात्, तथच इृहेत्यनेन तन्मार्भेयाणामे- 
वोलग्राख्च धूममागेसयव तद्पेक्षत्वम । दाति तु पञ्चम्यामाहुतावापः 

पुरुपवचसो भवन्तील्यादिना पञ्चाग्निविद्यायाः समापितत्वाश्न तस्यां 
तदपक्चति तथत्यथः । ननु, तद्य दृहेतयत्रान्नादानां रेतःसिचामेवोेख - 
स्तथात्वं च निष्फामकारिष्वपि तुल्यमतन्तेष्वपि नादुश्यापेक्षेलयत 
आहुः । # किञचलयाद्ि # । यं देहाथेमनुशयं नाङ्गीकरोपि तत् 
क्षि रमणीययोनिगकफस्मिकी तवामिप्रेता उन सकारणा । तत्रा्या 

कल्पना तु बाह्यत्वापादिका । अतो दवितीयः पक्ष आदत्तेन्यः। तत्र 

चरणमेव कारणत्वेन त्वया वाच्यम् । चरणं शीलम् । "अक्रोधः स- 

वैभूतेषु कमेणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च हानं च शीरमेतदिदुबुधा' 
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धामातरे मक्षणमवनर्योनियमो न स्याव । व्ाह्मणादीनामप्यन्ते ब- 
लिहरणे छचण्डालयोमेप्तणम्। ब्राह्मणभक्षणे ऽपि पलमातरे शुकर- 
भक्षणम् । अनुशयस्य नियामके तुषादिष्वकश्नमाव एव यात्रत् 

हति स्छरयुक्तं वा । शुचौ तु चरिते सीलमिति कोशाद्वणौदचविरड- 
मन्यद्वा खकमे चश्णपदेनं ग्राह्यम् । तद् खकमंणा पितृलोक इति 
वाक्यादग्निष्वात्तादिरोकस्तत्फलम । तथा पेतूमाधिक्रन संस्कृनानां 
सपिण्डीकरणवाक््यायुरोप्राद्ठस्वादिरूपना च वक्तव्या । तथा, प्रजा- 
मन्वितिवाक्यानुरोघात् पुश्रग्रह तस्पुत्ररूपण जननमपि वक्तव्यम् । 
तथा, त्रविदचामामिति वाक्यान्मस्यैलाके पूर्ववदेव सामपात्वेन भवनं 
वकतव्यम्। नच सर्वषां फलेक्षयम् । तेषां फलानां देश सवन प्रकारमे- 
देन च भिन्नरूपम्वात् । तस्मात् फलमेदे कारणमेदस्यावश्यकत्वात् 
कमेवैचिभ्येण भिन्नस्वभावकल्तृषेचिग्यण च वाक्यभेदा; समथाय- 
तव्याः । इं वाक्ष्यमेतादशाकमेपरमतादकशकन्तेपरमिति । ञानं श्यं 
परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोद्ना । करण कमे कर्त॑ति त्रिविधः कमे- 
संग्रह" इति प्रतिज्ञाय गीतायां तद्धेदानामुक्तन्ात् । पवं सिद्ध अम- 
दणितवे तत्र तश्र तत्तत्फलमोगोत्तरमादृत्तौ तजन्मीनकमेनियमा्थ- 
मनुशयाऽ्वदयं वक्तव्यः । एवं यथाऽ्न्यत्र तथाच प्ररूनेऽप तथव 
प्रकृतचरणवाक्षये ऽपि शब्दात्।नतः पूवेस्मिन् धूममागेवाक्ये च नाना- 
$क्नानां तद्धक्षणस्य नानायोनीनां चोक्तत्वादनुशयम्नत्रापि नियाम- 
कत्वेनावदह्यमभ्युपयः। तद्मावे मक्षणमवननियमाभावापन्तः । नच 
भक्षण तस्य न नियामकत्वमिति श दयम । ब्राह्मणादीनामिल्यायुक्तप्र- 
कारस्य दृदोनादनुशयाभावे भक्षितादप्यश्नात् समीचीनं रेनान 
स्यात् । ताहदारतसोऽभाषे ततः समीचीनयोनेग्प्यभावः । मना गम- 
णीय यानि प्रति चरणस्य हेतुत्वं वदताप्यवदये नियामकन्वनानुशया- 
$ङ्ोकायः । नचाश्नभ। वप तत्र तुधस्यापि दशनात् ननः समीचीनर- 
तोऽनुत्प्तिः शद्धा । तस्य गोप्रभूतिमिभक्षण तना बुग्धरूपणाश्न- 
भावस्य सिद्धः । अद्मानस्येवाक्नत्वादिति । प्वे मिद तस्याचदय- 
करे अनुसीव्यमानस्य तस्यव चरणं प्रत्यपि नियामकत्वम् । अतः 



८५८ सप्रकार अणुभाष्ये । 

समीचीनरेतोभावः । तस्पादृपहक्तणतेव चरणश्रतेर्ुक्ता । तस्माद 
नुशयसराहत एव दृष्टिमावं पाप्रातीति सिद्धम् ॥ १० ॥ 

सुकृतदृष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 
फलांश एपरानुशय इति तु खपनम् । कमं फलय दरषपेख- 

रेच्छया नियतम् । कमे पुनरगघत्छन्पमेव ब्रह्मवाद । सोऽभि- 
व्यक्तः फलपयन्तं तदादिमयोग इति स्रमतम् । अन्तपयोगपक्ष- 

सक्ताम् एव धूममाने नानाफलानामुक्तत्वात् ततैव चरणपेक्षा, न त॒ 
निष्कामे पञ्चाप्रिविद्यासम्पादितदेह । तस्मादत्र योन्यादिनिरूपण- 
हाराऽ्प्यनुशयोपलश्चणतव चरणश्रुतयकेलय्थः। सिद्धमाहः । # त- 
स्मादनुशयेव्यादि # । # तस्मादिति # । सवेघ्राप्यनुशयस्यावद्य- 
फलत्वात् ॥ १५ ॥ 

सुरृतदुष्डत पवति तु षादरिः ॥ पव चरणदेव फलं भवि- 

ष्यत्यनुशायाङ्यीकाग स्यथ इत्याशङ्ा काष्णाजिनिमनापन्यासन तदु- 
पष्टम्भेन च पूमादिमागे कमोन्मकानुहायस्याप्यवद्यक्रन्वं साधित- 
भ्। अतः परं तस्य करियत्पयन्तमनुत्रत्तिरित्याक्ाद्भायां तदिवक्तुमि- 
दे सूत्रं प्रवन्त इति वाधायतु सूत्रमवतार्यान्त । # फलांश इया- 

दि #। पञ्चमस्कन्धाक्तदवगाथारूपस्प्रतो फटांशरूप एवानुशय 
दलति सोऽन्तिमं मगवत्स्सरानयुक्त जन्मात्पाचच नवत्तत । तदुत्तरं य- 
न्मोक्षसाधनमपश्चिनं तत्त स्मरणपूवकं भजतां भगवानेव सम्पादय- 
ति। यदि कथित् पापात्पत्तिस्लदापि स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हारः परशः । विकम यरचोस्पतितं कथञ्चिद् धुनोति 
सवै हदि संनिविष्र' इति. यत् फरापि यददश्नासात्याक्लिवाक्यात् सा- 
षात् परम्परया वा भगवनेव निवायैत इति न पूर्वाक्तानुशया्पक्ष- 
ति स्वम्रतम् । 

किञ्च । कमोत्मकानुशयपक्षऽपि, कमे तत्फलं चेति इयम, 
पथ उ पवेलयादि शरुत्या देश्वर ष्डयेव नियनम् । क्रमे पुनभेगवरस्वरूप- 
ध । ब्रह्मवाद दर्यं कम च काटश्च स्वभावो जीव एवच । वासु 



१ अध्याये १ षादः। ८४९ 

पाहैकदेशिङ्गापनाय । सु्ृतदष्कृते एव विहितनिषपिद्धकर्मेणी 
अनुशय इति बादरिराचार्यो मन्यते । तेन मोक्षपय॑न्तमनुशयोऽनु- 
वरमिष्यत इति मूत्रफलम् । तुशब्देन निरनुशयपक्षशङकव नाल्ती- 
तयुक्तम । एवं द्वितीयाऽदतिनिद्धारिता ॥ ११ ॥ 

देवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तच्वत' दात दिनीयस्कन्धे त्र- 

ह्यवाक्यान् । स द्विविधक्मस्वङपो भगवान् फटपयन्तमभित्यक्त- 
भ्िषठति । सम्पूर्णे फल जाते तिराधत्त । फकमरापात्मकारनु शया नि- 
वत्तते । अतस्तस्य अभिग्यक्तिमारभ्य फलपयन्त सेयाग इति स्वस्य 
बादरायणाचा्यस्य मतम । तत, कृतात्ययम्व्यास्यान दवगाथास्मर- 
त्या सूचितम् । तत्रान्यघां न संमतिरति वाधयन्, आन्तं मोक्नावधि 
कमंसम्बन्ध रत्याकारकमन्तस्यागपक्च बादररकदे शात्यन्नापनाया- 

हत्यथैः । पकेोरात्वं त्वनुशशयमात्राङ्गाकारान्जयम् । सूत्र व्याकरुव- 
न्ति । # सुकृनेत्यरणद् # । अभुक्तफटे ते इत्यथ. । रापाऽथस्तु निगद- 
व्याख्यात पव । 

अन्तु चरणसूत्र उपलक्षणार्थेत्यस्य चरणश्रनिटक्षणया क्म- 
योधिक्रत्यथमाहुः । अभ्र तु, तर्हि चरणानथक्यमितिचन्न, कम्मण 
आचारापक्षत्वादित्यथमाहुः । तृतीय तु,घमे चरतीत्यादिपरयागाश्चर- 
णशाब्दन सुरत दुष्डत प्वोच्येते इत्यथमाहूः । तत्राप्यन्तना गन्वंक 
एवाथः । 

सिद्धं निगमयन्ति। # एवमित्यादि # । अत्रदं हृदयम् । नि- 
प्करामकमाणि न स्वर्गादिजनकानि, छन्तु पावनान्यवनि नन्प्रकार- 
वाधनाय पञ्चाग्निविद्ाप्रवृत्ति ज्नापयितुमय पादः। अन्यथा चन्द्रग- 

तः स्यसमाधारण्यदितद्ोामवेयथ्यमव स्यात् । अना निष्कामक्रमाणि 
दय॒ल्टोक यजमानमानीय तिरोदधति । नदनन्तरक्राय नु नदव्यापार- 
भूता देवा एव करवैन्तीति न तत्र कमोनुशयाऽपि नु फल्टानुराय पव। 
यः पुनः सकामकमोन्मको मागम्तत्र तु कमानुदशाय एव । अन पव 
काददा धत्माच कर्मानुदायं विधूर्यानि भगवताक्तम । प्रनम्नन्मा- 
यानु संग्रहीत मतान्तरोपन्यासः । अता द्िनीयरा ममदन. 

¢ १०७ 



८५० सपक्षे अणुभाष्ये । 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ १२॥ 

तुस्यलेन बिचार रेक्ये अआ पञचाहुतिधुममागयोः समभावं 

गतस्य पुनराटस्युपमहारे उपलक्षणेनापि पापाचारवतायुपमशर- 

दर्शनात् तेपामप्याहृतिसम्बन्धो पूममागेश्च प्राप्रोति । तन्निराकर- 
णाथमधिकरणारम्भः । ननु अनिष्टादिकारिणामपि सोमभावः 

श्रुयते । इष्टादिकारिव्यतिरिक्तानां, ये वेके चास्माल्ोकात् भर- 
यान्ति चन्द्रमसमेव ते सरवे गच्छन्तीति कोषीतकिनः समामनन्ति । 

अत्र च कपूयां योनिमापश्न्त इति पयंवस्रानम । तेन सर्वे चन्द्र 

पसं गच्छन्ति । अयपादायः । क्माकर्मैविकर्मोति विविधकरमतरिधा- 
यङो वेदः । अप्निहत्रं जुह्यात् । यस्य वेदश्च वेदी च बिच्छि- 

रेषमुक्तप्रकारेणानुशायवन एव वृ्िभावे जनयति । अनुशय यो- 
ग्यदेहसम्पत्तिपथन्तमनु वतेते इति प्रकारेण निद्धारिता, न तु मता- 
म्तरोक्तप्रकारणत्यथः ॥ ११॥ २॥ 

अनिष्टादिक्ारिणामपि च श्रुतम् ॥ ननु उक्ताधिकरणन फल- 
पथस्तं विचारे कृते किमन्यद्वरिटं येनाधिकरणप्रणयनमिलयाका- 
द्यां तलप्रणयनप्रयोजनमाहुः । * तुल्यत्वेनेत्याद् # । सोमभावस्य 
पश्चाप्रिविद्यायां धूममा्गे चोक्तत्वात् पञ्चाम्मिप्रकारण शरीरे प्रा 
प््यतो धूममार्गिणश्चकरीत्या विचारे सोमभावतौल्यादेक्य वाऽङ्गीरृते 
मागदहयेन सोममभावं गतयोः पुनरादच्युपसंहरे कपूयचरणानाम- 
प्युक्ततया तेषामपि मागेदयसम्बन्धः प्राप्नोति । स॒ च वाक्यान्तर- 
विरोधान्न श्यस्यावरदि्टत्वात् तदथमधिकरणारम्भ इत्यथः । पव- 
भारम्भं समथयत्वा अस्य पूवपक्षसूषरत्वं ज्ञापयन्ता व्याकुयन्ति # 
नन्वित्यादि # 1 ननु सैषां सोममवेऽप्याहुत्यादिसंमगः कथमिलया- 
काड्ायां तदाशयमाहुः । # अयमित्यादि # । कमाकमविकर्मति प्र 
कारण कमेभ्रविध्यं बघयन् विधायको वेदखिविघः। अग्मिहात्रमि- 
ह्यादि वाकयन्रयं तत्रोदाहरणम् । तेष्वकमबषाधकस्य कमाकन 



३ अध्याये ? पादः । ८५१ 

चेते त्रिपूरुषम् । न स्याद् मूतजातानि । ब्राह्मणादीनामपि 
तरिविधकरणं सम्भवति । न हि सर्वोऽप्येकान्ततो विहितं वा प्र- 
तिपिद्धं बा करोति । ततो विहितकर्तुरपि जयसम्भवाञ्ज्ानाभावेन 
फर्मोगनेययात् सोमभावाऽनन्तरमेवा कर्मविकर्मभोगो बक्तम्यः। 
अन एत्राणक्ेषोपसंहारो । तस्मात् सोममभावानन्तरमेव सर्वेषां ज- 
न्मेति पराप्रम् ॥ १२॥ 

संयमने तनुमृयेतरेषामारोहावरोहौ 
तदगतिदशनात् ॥ १३ ॥ 

तुशब्दः पतं ग्या्रतेयति । वरिहितव्यतिरिक्तकर्तेणां संयमने 
यममंनिधाने घुल दुःखं बा अनुभूय आरोहावरो । अनुमवार्थमा- 

निन्दया अकर्मनिषेधमुखेन तत्कमविधायक्रन्वम् । विकमेगोधकस्य 
तु निपिद्धप्रागमावपरिपालनद्वारा तहिधायक्त्वम् । स चवे त्रिषि- 
धो वदस्रैवणिकाधिकारिकः। तेपां च, न हीत्यादनाक्तरीत्या ¶्रय- 
सम्भवात् । श्रानाभावेन फलभागनेयत्यात् । विहिनस्य यालिषठन्वेन 
पूरव तद्धोगत् पूर्वं सोमभावस्नतो मुक्तं तस्मिन्नन्ययार्मोगः, सच 
भूस्यादिप्ययनि ज्ञापनायेव, तच्च इह रमणीयचरणा य शह कपृय- 
चरणा य इन्युभयोरविङ्चेणोपसंहारावुक्तां । तस्मात् सामभ- 
कानन्तस्मव सर्वषाम् अकमविकमभागा जन्म, सोमभावश्च ¶ू- 
वोक्तरीत्या द्वा$यामेवति सर्वपामेव आहुत्यादि सम्बन्ध इति प्राप्न 
म । तथाच प्वाधकरणे यः स्वेषां सामभावाभावः प्रतिषप्पदिनो, 
यच्च पञाश्निनाधितदेहानां फलानुशाय पषति निर्णीतं नदयुक्त- 
मिथः ॥ १२॥ । । 

संयमन त्वनुभूयेतरेधामारोहावगह तद्गतिद् शनात् ॥# प- 

क्षमिति # श्ठादिव्यतिरिक्तकारिणां सोममवप्रापिपक्षम । + अनु- 
भवाशमिति # पुण्यफलाऽनुमवार्थम । # अनुभूग्रति # तसतट्ोकं 
पुण्यफनमनु भूय । तस्मात् शानाद्वरोष्टा, न तु चन्द्र गतिरित्यथेः। 



८१५२ सप्रकार अणुभाष्ये । 

रोहोऽनुभृयावसेहः 1 कुनः ! । तदरतिदशैनात् । तेषां गति 

यी दृश्यते । केरे हि परथमं विहिता द्वेधा गतिः, सकामा निः 

पकाया चेति । मक्रमा यथाकापमनन्ततरिधा । निष्कामा ज्गानर- 

हिना द्िपिधा प्ेदिकगस्मातेमदेन । तत्र गर्स्मर्ति यमः । श्रौ- 

ते मोमभात्रः | तत्र तेताग्रिविधानेन, निष्कापानापदम्भानां पु- 

यं स्यादियधिक्रारिध्रशेपणाद् । पिरोषतः सामान्यतश्च प्रायश्चि- 

तविधानात् । यदर्राचीनमेनो भरूणहयायाम्तस्मान्पुस्यत इति । 

तरति व्रद्मःयामिति च सर्वपायश्चित्तव्रिधानात् । ब्रह्मानुमत्राभावे 

सोपगति । 
पैजन्मधमस्य चित्तुद्धावुपयोगः । तदानीन्तनस्य गङ्ग 

स्लानादेः श्रोताद्त्यम् । अतः पापस्याभावात् पुण्यस्योपक्षीणत्वात् 

हतँ व्याकुर्वन्ति । # नेपामित्यादि # । तेषां विहितव्यातिर्किकनै- 
णां गतिः फल्यप्रापिर्वद विसदशी सोमभावविलक्षणा दयत शत्य- 
थैः । तद् ब्युत्पादर्यान्ति # वदे हीत्यादि # । अथस्तु स्पष्टः । श्रौते 
सोमभाव एवल्यत्न कि नियामकमित्याकाङ्कायां विभजन्ते # तश्रेत्या- 
दि # । निष्कामानामिति वाक्यं तु स्मात्तेमर । शुत्यास्तु तेत्तिरीय- 
स्वाध्यायत्राह्मणखथा प्रथमा । सहितापचचमाषटटकष्या द्वितीया । पुण्यः 
स्यादिति पुण्यो लोको भवेत् । विशेषतः प्राय्चित्तविधाने. पूवेषां 

यदूवौचीनमन इति श्रुतावुक्तम् । सामान्यतलदविघानं, द्वितीयस्यां 
तरलीति श्तौ । तथाच निष्कामानामदम्मानां पापस्योक्तप्रकारेण 
निब्रत्तत्वाद् ब्रह्मानुभवाभावे माक्षस्याभावात् सोामभावऽधिकारि- 
विक्चेषणं पापनिश्रत्तिश्च नियामिकेय्थः। नन्वद्धौधानिनां गृ्स्मा- 
स्धस्यापि स्वात् तेधां यमगतिरपि वक्तव्येति कथ सोमगति- 
रपेव्युच्यत रत्याश्धुमया माहुः । # पूर्वेत्यादि # । *# पूवंजन्मधमे- 
स्येति # पूैजन्मीनस्मात्तेधमेस्य । तथाच श्रौतस्य बलिष्टत्वेन गृ्य- 
स्मा्॑सेवमुपयोगात् सा नेय्थः। तेन सिद्धमाहुः । # भत ई- 



३ अध्याये १? पादः। ८९३ 

तस्य पञ्चाभिपमरकार एव । हानोपयोगिजन्मनि पापसंहटेपामावोपा- 
ययप्र व्यति । पितरमेपरथमाहूतिमन्तस्तु मन््रताच्चमसवन्ष गति- 
नियामकः । तेताप्नितिद्यारहितानां पुण्यपापोपभोगो यम एव । 

यैवे विविच्यन्ते यप्र राजनि ते जनाः। 
ये चेह सयनेच्छन्ते य उ चाऽनृतत्रादिन इवि । 
यमगतेः पञामितरिद्रायाश्चपा व्यवस्था । चिततशद्धिभाषा- 

स्यादि #। ननु भवत्वेवं पूवेनिद्रत्तिस्नथाप्युत्तरया स संसगेस्त्वनि- 
घाये {ति पञ्चाग्निप्रकरिष्प्यपायः सम्भाव्यत इति ज्ञानोत्पसिस्तु दुध- 
््रेल्यत आहुः । # ज्ञानत्यादि # । # अग्र इनि # । तदधिगम उत्तर 

पूवाधयोरछपविनारा।वित्यत्र । ननु ब्रह्मतस्वज्ञ्याहिताग्नदेहनादि- 
संस्कारो ब्रह्ममेघलतद्रहितष्याहिनाम्नदहनादि संर मारः पितृमधस्तस्य 
प्रथमाहुतो, बेवस्वतं मय्यमने जनानां यमं राजानमिति मन्त्रे यम 
सम्बन्ध उक्त इति कथ वैदिकानां सोमगतिरेवत्युच्यत हत्यत आ- 

हः । # पितृमधत्यादि # । अयं मन्त्रस्स्ववोग्विलश्चमस उदष्ववुभ्र 
इतिमन्त्रवत् सि दाथबोधक्रत्वाश्नादिताग्रिमात्रस्य यमगतिनियाम- 
कः । त्रता्निवोधकपदाभावात् । केवरगृहयस्मासताम्रिषत्खप्याहि- 
ताग्नित्वस्य तुल्यतया तैरेव चारिताथ्यारच । तस्मान्निष्कामस्या- 
खौधानिनऽपि समगतिरतेति निश्चयः । भतः परं गृहयस्मार्तानां 
गतिं विचारयन्ति । # त्रेतेत्यादि # । पापान्नराभवर्भप भ्रेताप्रिरा- 
हित्येन विहिताननुषठानष्य जातत्वात् तथेन्यथः । तेन सिदडधमाहुः । 
# यमगतेरित्यादि # । तथाच यमगनेः पञाभ्रिधिद्यायाश्र ण्या गृ 

हयस्मासश्रौ नमेदेन भिन्ना व्यवस्यलय्भः । ननु, वेवस्वन विचिच्यन्न 
इति हि मैरेयाणां श्रुतिः । सा च वैदिकानपि मद्ुहीप्यनि । न- 
स्या गृह्यस्मर्तेकपरत्वे नियामकामाव(दूनो न पूर्वाक्ता व्यवस्था यु- 
कतेत्याशङ्य पक्षःन्तरमाहुः । # चित्तव्यादि # । यत्व चिल्श्युचिन- 
स्योलरकण्डाक्तः पञथचाप्रिसम्बन्धः । यस्यनसा तस्य, न सम्पिरा- 
यः प्रतिभाति बालं प्रमाचन्तं जित्तमाहन मूढम्, अयं लोको ना- 

लि पर हति मानी पुनःपुनवेशमापश्ते म॒ हति यमवचनधुतेः पूव 



८९४ सपकाशे अणुमीष्ये । 

ऽभावाभ्यां वा अये काण्डदरयन्यवश्था । एकस्येतद् वक्तव्यम् । 
सकमनिष्कमिमेदो वा वेदन्तिनामपि पपार्थं यमपेक्षणाव् सा 
गति्वक्तभ्येव । तस्मान्न सेषं सोमगतिः ॥ ५६॥ 

स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 

स्मरन्ति व्यासादयः । “यमेन प्ष्टस्माहं देषदेव जगत्पते । 
पं मथु भुद्धव उना नृपते एुमम्" श्वादि । चकार 
र्लोकप्रसिद्धिः ॥ १५॥ 

अपि सप्त ॥ ११५॥ 

कोक) परेघस्वतातिरिये रं च्ौनपरसेतेव ततु भयःप्रवणा मन्त- 
ढप्रा। तत्र हेतुः । # अवक्यमियादि # । गतिर्हि पञचाप्नियमभेदेन 
काण्डद्मेऽप्युक्ता । यदि तच्र व्यवस्था काचिश्नोरच्येत तद् गतिद्र- 
यं सङकीर्येत । अतस्तदमाषाथमवदयं काण्डद्वयस्य व्यवस्था । तप्ै- 
कस्य यन केनापि प्रकारण जघ्रन्यस्योलमस्य च यथा यथामेतद्रति- 
हयपरसङरण वक्तव्यम् । सङ्कफ़ रयोस्त्याग एव यज्घदीनां पावनत्व- 
श्य गीतायामुकतत्वात् । पूर्वापपादिनः सकामनिष्काममेदो वा तश्- 
चै वक्ततयः । अन्यथा एकनरश्रुतिन्याक)पस्य वुष्परिहरत्वादिति । 

ननु पूवक्राण्ड प्वेये ठयवष्या मतु । उत्तरकाण्ड तु हानश्य प्रा 
न्यात् तस्य च सवेकमेदाहकत्वान्नेतद्त्यवस्थापयोग इत्याशडुप- 
यामाहुः । # वद्रान्तिनामित्यादि # । तथाच, सदशं चेषते खस्याः 
पररृतेज्गानव्रनपि, न हि कथित् क्षणमपि जातु तिषएटव्यकरमृदिति 
वाक्यात् कमे तु नियते, क्षानं तूरायसध्य-वान्न धरवगभात्रात् त 
स्योत्पदते । अतस्तेपामपि सा वक्तभ्यबेति, ये चति श्रतिः पूर्वोक्त 
पव विषये सङोच्येलयथेः ॥ १३॥ 

स्मरन्ति च ॥ अपि सप्त ॥ पतत्सूत्रद्मयमाष्यं प्रकटार्थम् । त- 
रपि, पूवेसूत्रभ्ये लोक्प्रसिदिनामग्रान्त्या यमदूत्तमीतानां प्रत्य 
गतानामनुभवस्य पौराणिकवाक्यसंवदृरूपा दध्या ॥ 
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चेयनुवतैते । पापोपभोगार्थं यमाऽऽलयगमनमङ्ीकर्तव्यम् । 
यत्तत्र नरकाः सप्त सन्ति रोरादयः। स्रया ंल्याभेदे- 
ष्ववेरकप्षा । सर्वथा निराकरणाभावाय सप्तग्रहणम् । तस्माद् य- 

परगतिरस्ि ॥ १५॥ 

तत्रापि च तदग्यापारादिरोधः ॥ १४॥ 

किञिदाशङ्भय परिहरति। ननु नरकेषु चित्रगुप्नादयो भिना 
एवाधिकारिणः सन्ि । वथा मति तृबीयः पक्षः स्यादतं आह । 

तत्र नरकरादिषु येऽधिक्रारिणम्ते यमागत्तासतन्मेवकराः । अनो यम- 
सयैव तत्रापि व्यापारान्न तृतीयपक्षपाप्निः। चकारात् मुखदूःवभो- 
गेऽपि । तृतीयपन्ष एव विरोधः । 

हिनीयस्त्रभाष्ये च # यमगतिरस्तीत्यश्य सोमगतरातिरिक्तास्तीत्यर्थो 
घोधष्यः ॥ १४॥ १५॥ 

तन्नापि च तदृव्यपारादविरोधः॥ सूष्रमवतारयन्ति । # क्ि- 
दित्यादि #। आशङ्क उ्युत्पाशयन्ति । # नन्वित्यादि #। यि 
विलक्षणगतिद्रानानुराधन, ये कचति श्रुति सङ्कोच्य फूलाधिका- 
रिभ्यां यमगनिर्धितीयाङ्गारूता, तका नरक्राणां चित्रगुप्रादीनां 
च ततोऽपि वेलक्षण्य सति युक्तम्तोव्यात् सोऽपि तृतीयः पक्षः स्या- 
त्। अन्यथा तु यमस्य नरफर्प्वाधकारिन्वाभावाक्नियामकाभावन 
तद्रतेरपराप्त्या तदृ्र।घकस्मरुतिविरोधापत्तरित्यथः । पार्हारं व्याड 
दन्ति । # तत्रत्यादरि # । # तत्रापीति # नरक्ादिषु । तथाचेवं नर- 
कगातप्रातिरिदो तद्रतित्राधकस्पनिविराधामावनातिरेकाङका- 
रस्य वेयथ्यांश्न तृतीयपक्षप्रापिरित्यथैः । चकारसूचखितं कूषणान्तर 
माहुः । # चकारादित्यादि # । तथाच समयमगनती धीन अङ्ा- 

कृत्य अस्य तथा तृतीयत्वमङ्ाक्रियत तदाऽस्याश्रातस्य तृतीयन्वा- 

हव विराधः । अथवा इये यमगतिश्च चन्द्र गत्यवान्तरगनित्वन।ङ्गा- 
क्रियते नदा मन्त्रि ङ्गविरोधारद्विराघ त्ययः । यद्वा तद्धाम चिब्रधु- 



८५६ पपरक अणुभष्यि । 

अथवाःयमगतेमेन्वलिङ़सिद्धे पापस्य च पोराणिकते चन्दरगति 
रेकैव स्यादिति विरोधः । तेषां यमेवकलते तु मन्त्रणिङ्पोषकला- 
नमा्रयसिद्धेरपरिरोधः । तस्माद् यमगतिरस्तीति सिद्धम् ॥ १६॥ 

विद्याकममेणारिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १७ ॥ 

सापारणतामावाय पूर्वोक्तार्थसताधकमयिकरणमारभते। ननु, 
ये के चास्मार्लोकात् परयान्ति चन्द्रमसमेव ते सवै ग्छन्तीय- 
स्याः श्रुतेः का गतिः । पञ्चाग्निषिदयापरल्तावे वा यमगतिः कु- 
तो नोक्ता । तस्माद् वेदविरोधान्न तृतीयपक्षपिद्धिरिसाशङ्कं प- 

प्ाद्यपिक्ारवत् तेषां यमायत्तताया अपि स्मात्वात् तस्या न- 
ङकारे तृतीयपक्ष एव विराध त्यथः । ननु स्मृतिविराधः रिथि- 
टः । श्रुतिस्तु यथा न षक्ति तथा न निपरेघति । अतोाऽप्रतपिद्धमनु- 
मतं भवतीति न्यायेनातिरेकाङ्गीफारेऽपि को दोप शयाशङ्ा पक्षा- 
स्तरमाहुः । # अथवेत्यादि # । तथाच निपिधामावनाुमतावपि 
भौतस्वं त्ववचनान्न शक्यव नमतः पापतक्नियामकयः पौराणिक- 
त्वमेव बाच्यम् । तथा सति कोीतकिशर॒तावसङ्को चा्न्द्रगतिरे- 
केव त्वन्मते श्रीती स्यात् तदा यमगत्भन््रलिङ्गसिद्ध विरोधः भ्रीत 
पवापतित श्व्यथः ।# मागेद्यसिद्धेरिति # । चन्द्रगतियमगत्योः 
सिद्धः। तथाच तद्रा अस्यापि भ्रौतमध्यपातादविरोध इत्यथः ॥ १६॥ 

विध्ाकर्मणोरिति तु प्रृतत्वात् ॥ अधिकरणप्रयोजनमाहुः। 
# साघारणेत्यादि # । समगत: सवजीवसाधारणत्वाभावाय य- 
मगतिसाधकं तदारभत इत्यथः । कथं साधकमित्यपेक्षायां तुशब्द 
व्यास्यानमुखेन शङ्कामुत्थाप्य तत्परिहरेण साधकर्मित्याशयेन सु- 
घ्रं व्याकुवेन्ति। # नन्वित्यादि # । तथाच यदि यमगतिरत्राभपर- 
ता स्थात् तदा कौरीतकिश्रुती सवषां चन्द्रगतिर्नोच्यत । पञ्चा- 
ग्निविद्याप्रष्ताषेऽपि साच्यत । अतो गतिवाधक्रखलद्य्रऽप्यतुक्त- 
त्वात् तद् ङ्खीकार पतवुभयविराधान्न तस्यास्तृतीयस्या गतः सिद्धि- 
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रिहरति वु्म्दः । अत्र वेदान्ते गोणमुख्यफरदेहार्थ॒वि्याकमं- 
णोरेव हेतुत्वेन निरूपणं, विद्या देवयानं कमणा सोमभाव इति 
तयोरे, प्रकृतत्वात्, कारणत्वात् । तेन कोषीतकि ब्राह्मणेऽपि 
भ्रङृततात् कर्मिण एव सर्वशब्देनोक्ताः । अत्रापि न यपमागं उ- 
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क्तः । तस्माद् विश्राकर्मणोभर्यतान्मार्द्रयमेोक्तम् । नैतावता 
तृतीयवाधः ॥ १9 ॥ 

न तृतीयेऽतथोपरब्धेः ॥ १८ ॥ 
ननु द्रयोस्तुयर्थ यस्तृतीयो मार्गे उक्तः, अथेतयोः पथोर्न 

कतरेण च न तानीमानि भुद्राण्यसङृदातर्मीनि मूनानि भवन्ती 

खादिना जुगुप्मेतेखन्तेन तृतीयनिन्दया द्रयोः स्तुतिरिति म एव 

तृतीयोऽस्तु कि यममारेणियन आह । न तृतीये मागे तथा 
पुण्यपापयोरुपभोग उपलभ्यते । यतः समानब्राह्मणे कीट. पतङ्गो 

रिति शङ्गमित्यथैः। परिहारं भ्याकूुवन्ति # अश्रत्यादि # ।# सो- 
मभाव हति # । प्रथमाहुतिफलात्मफः पितृयानत्मकधूममार्गाक्तश्च 

सोमभावः। नयोरेव शैप्रकृतत्वात् कारणत्वादिति । मुख्यफल्परथ, 

तद्य शत्यं विवुरिति विधाया गौणफलार्थ, य इम प्राममित्यादिना 
क्मेणश्च कारणत्वेन प्रकृतत्वात्। तथाच प्रकृतत्वाभावात् तदनुक्तिने 

तु यमगत्यभावादित्यथः। पतद् स्फुटीकुःवन्ता द्ितीयामपि शङुनं 

परिहरन्ति । # तेनेत्यादि । # मार्गद्यमवोक्तमिति #। दे सश्र 
स्येतिशाब्दश्व व्याख्यानं हेयम् ॥ १७॥ 

न तृती. येऽतथोपलम्धः ॥ किञथचिदाशड्धय परहरनीत्याशायेना- 
हुः। # ननु योरित्यादि # । # इत्यन आहति *# यनः पूवमत्राक्ते- 
$थ पवमादाङ्गोर्प्ते अनम्नक्िवत्तकं हनुमारव्यथः । यद्वा । अत्रन् 
तृषीयमामं इत्यादिकं सूत्रसिद्धाथंफथनम । मूत्रयाजना न्यवम् । न, 
यमार्गग्राधो म । कुतः ? तूनीयभ्नथोपलनच्यः। तानीमानीत्यादिनाक्तं 
र्ग यमगतिविलक्षणपापभागापलस्भादिति श्या । यतः # समान- 

१५८ 
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यदि दंदशूकमिति योनो नििििशमानलान्न परहापापोपभोगः । 
नापि करादिषु महामुखोपमोगः । एकवाक्यता चाभयोयुक्ता । 
यद्यपि पहाराजादिराजदण्डादिपु तथोपभोगः सम्भवति तथापि 

राह्मण इर््यादिनोक्तं मार्गे यमगनिधलक्षणपापमोगोपटः्भादिति 

ह्या । यतः समानेब्राह्मण इत्यादिना तवुपपादनम । समानव्राह्मणं च 

षृहद्ारण्यकसम् । तत्र, कार श्त्यादिना श्रुद्राणि भूतानि निष्टर- 

ष्यन्ते । तारयां योनी निर्रतिस्तु महाभारत, कीर इत्यादिना बोध्या । 
तथाच यममार्गं यादृशः सुखवुःखमोगम्तारशो न छान्दाग्याकत 
तृतीयमा्मे इति न तन तस्य गनाग्रतेवयधः । ननु योनिनिद्रे्ा पाप- 
मागव्र॑रक्षण्यसाघनमयुक्तम । नरफ्यर्भप चं जमनुने दहं मक्तु- 
मिच्छति । नारक्यां निशृतौ सयां दवमायाविमोदहितश्ति तृतीय 

स्कन्ध नरकेऽपि निधृतिकथनात् । अता न तृतीयस्य यममाग॑ैल- 
क्षण्यमिदयत आहुः । # पकफवाक्यतेयादि # । तानीमानीत्यादिना- 
कतस्य उभयर्देवयानपिवृयानयोरकवाकयतेव प्रकरणाचुक्ता । पूरण- 
प्रययान्तस्य तृतीय्राशब्दस्य सस्यापूरणाथ मागद्धयसाकाद्भुत्वात् । 
मार्मद्यतवाक्यश्य च तत्स्तुतयथै तृतायसाकाङ्कत्वात् । यममागस्य 
तु भिननप्रकमपटितत्वन मागढयापक्षाराहिलयान्न छन्दोग्योक्तमाग- 
हवयेकवाक्यत्वमिन्युपपादितम् । यद्ययं यमगत्यवेलक्षण्यन तदा- 
तकः स्यादृस्याप्युभयेकवाक्यता मज्यताऽतो न तद्वंलक्षण्यमिय- 
भः। चतवुपष्टम्माय युक्तयम्तरमाहुः। # यथपीस्याद #। # तथा- 
पमोगः सम्भवतीति # । जायस्वति मार्गऽपि महापभोगः सम्मव- 

ति। तथानरैवमपि वैलक्षण्यानपायाद्ममामं पतस्माद्धिश्न इव्यथः । 
ननु तर्हिं पञ्चाप्रिमागे एव यममागेः प्रविशतु । पञ्चाश्नमार्भोऽप य- 
ममाग इव देहान्तरप्राप्े जडभरत दशनात् । अत एव पञ्चाभ्रिमा- 
गस्य ज्षानापयागदहजनकत्वमरप्यसदुतम् । तथा सात ज्ञानदयनाग्र 

जन्मद यामाषापत्तंः । अथ शारीरमेव पश्चम्याहुतिफलमिन्युच्यत 
तदा तु रेतोमावस्य वारभ्रये भवनात् पुरुथमावस्य च विच्छदन 
धार्यं भवनाद्ाहूतिक्रममभाव एति सर्वसामञ्जस्याय जायस्वति 
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रम्भादि्भयागे नरके च यथा तथा न मम्भव्रति । जदे तु पञ्चम्या- 
हुतिभेरत एव दीश्वरेच्छया जन्मद्रयमधिकम् । त्रिभिरिति वचना- 
त् । भरना ऽहमिति प्रतीतेश्च । ततः पूत्रमस्मरणाद वाल्यादिव- 
देव जन्यत्रयम् । तस्माजायस्रेयादििगक्षण्यादतिरिक्तो यममागेः। 
पञचष्ूतिनियमामावस्तु हानोपयोगिदरहैऽप्यंशावतरणे पष्मार्ग- 
त्वान्न तत्र दोषः ॥ १८ ॥ 

स्मयतेऽपि च टोक ॥ १९॥ 

माधरकान्तरमाह । अपि च लोकेऽपि मूच्छदिषु यपनक- 
गपनमम्भापणपुनरागमनानि स्मयन्त ॥ १९ ॥ 

मागंस्यैव नूनीयत्वे भवतु वैलक्षण्यस्य माग॑सदूकनाया अप्रथोजक- 
सवादि्याशदुः यामाः । # जड त्वित्यादि # । वचनं नवकराद्श- 
स्कन्ध नारदूनाधभान् प्रस्तुत्याक्तम । स भुक्तभोगां स्यक्त्वमां निग- 
स्तपस। हरिम् । उपासीनस्तत्पवरवीं लम वे जन्माभख्िभिःरिवि । 
अन्न या वेराग्यादिसम्पवुक्ता सेव तस्य पञअमाहूतिकःटत्वस्यद्वगे- 
च्छायाश्च क्षापिक्षा । पञमस्कन्ध परियतनं प्रति ब्रह्मवाक्यषु तथा 
निद्धागात् । प्रारग्यपक्षऽपि तस्या द्वारन्वान्न शङ्ान्शाः । # प्रती- 
तरिनि # । पञ्चमस्क्रन्ध पव, अहं पुरा भरना नाम राजन जड़ा- 

कायाः प्रतंःनः । पतन स्मृतिमञ्जन्मज्ञापनात् तादरानुशयवस- 

मुक्तम् उक्तहनुद्रयात् सिद्धम् । जन्मत्रयम्य स्रूपमदुः । # लन 

रयाद् # । # तनः पूवोमिति # | मर्नदरेहान् पूवम् । तधाच भ. 
रनदेहव पञचमार्हृतिफटल्वादग्रिमयाजन्मनार्वस्थानु्यन्वन तद- 
सदाक्नाद्रतिक्रमभङ्गा. न वा तदहम्य जानानुपय्योगिन्यामिनि नात्र 

यममार्मध्रवरशः हाकयवचन हन्यथः। # तस्मादिन्यादि । ननु मा- 
स्यवमादुतिक्रमभ द्रम्तथापि विदुरानुनादां सामादि मावाभावात् 
सेय्यानियमस्तु मग्न एचन्यत आहुः # पञ्चम्यादि #। # तत्रति #। 
मयद् मार्ग ॥ १८॥ 
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द्रनाच ॥ २० ॥ 

यमपुरुषा हृष्यन्तेऽपि कैश्िदजामिरपमृतिभिः । चकारात् 
तेपां वाक्यादिश्रवणम् । तस्माद् पैवस्तमान न किमपि बाधक- 
मरिति सिद्धम् ॥ २० ॥ 

ततीये शब्दावरोधः संरोकजस्य ॥ २१॥ 

तृतीयामाहूति विचारयति । तत्र दर्मिति तृतीयाहृतिः 
सफला । पूर्वदरयं शब्दैकसमधिगम्यम् । दृषटेर्मिति साधनफल- 
योः प्रयक्षलान्न दृष्टिमात्रेणा्ं भवति वीजग्यतिरेकेण । बीजस्य 
हि फलम् । न निमित्तमात्रेण तद्धावो वक्तुं शक्यते । तस्मादस- 
ङतं दषेरन्नमियाशष्ाह । तृतीये शब्दापररोधः । दतीयाहूतौ श- 
ब्देन शब्दसाम्येन कारणभूतस्य जलस्य अरोधो प्रणम् । स- 
देव सोम्येदमग्र आभीदिसत्र, तत् तेज देप्तत, बहू स्यां प्रजाये- 
येति, तदपो ऽसजत, तस्माथ्त्र एच शोचति स्रेदते वा पुरुषस्ते- 
जपत एव तदध्यापा जायन्त इयत्र कारणरूपापां निरूपणे षोकन- 

स्मथने$पि च लोके ॥ दशनाच्च ॥ पतत्सूषरद्मथमाष्यं स्व- 

ऽतिरोहिताथेम् । एवञ्च सिद्धे यममार्गे, जायस्वेति तृतीयस्यापि षि- 
वेचकसपेक्षत्वात् तस्मिक्निवेशो, न तु तस्य जायस्पेति माग शति 
सिरमिति मावः॥ १९ ॥ २७ ॥ 

तृतीयशब्दावगेधः संशोकजस्य ॥ अधिकरणप्रयोजनं षद्- 
स्तोभवतारयन्ति । # वृतीयामित्यादि # तथाच तृतीयाइुतावेतादश- 
शङोच्थानाद् विचारयतीलयथः । सुत्रं व्याकुषेन्ति # तृतीयाहुताषि- 
व्यादि #। # शद्द साम्येनेति # । अन्रफटञनकहोभ्यवाचकस्य वर्ष- 

शब्दस्य जलसंभ्रा्कतया कारणभूने कायेभूते च जके तुल्यत्वेन । 
हेतु ऽ्याकूवेन्ति । # सदैवेत्यादि # । # उक्तमित्यन्तेन # । # भा- 
सीदिलयभ्रेति # अस्मिन् सन्द । # जायन्त शट्यत्रेति # । तस्मिन् 
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त्वमपायुक्तम् । 
अग्रे च, वस्माद् यत्र च वर्षति तदेव भूयिष्ठमम्नं भवती. 

ति। अतः पञ्चाभिप्रिद्यायापपि देवहोमात् कारणभूतेव टषरना- 
तेति नात्र बीजान्तरापेक्षा । शोकपदेन यद्श्रवश्रीयत तद्रजत९ 
दिरण्यमभरदिति सहायः मूचितः। यचपि तजराम्ब्देन परथि- 
वी, तथाप्यत्र पृथिव्या अग्रिमपिदूपलादकनमेव । तस्मात कार- 
णदाक्तियुक्ताया रने भवतीति न काप्यनुपपत्तिः ॥ २९ ॥ 

साऽऽमान्यापक्तिरुपपत्तेः ॥ २२ ॥ 

किथिदाशष्य परिहरति । ननु कारणजलरूपटष्टिश्त व- 
क्तु न शक्यत । यतः समानधूममागंश्रुवा दृष्टेरक्नभावे रेक्ये बा 
तस्मिन् यावससम्पातमुपिखा अथेतमेवाध्वानं पुनानिवतैते, ययेतमा- 

वाक्ये। तथाचात्र कारणभूतानामपां शोकजत्वकथनादिव्यथैः । ननु 
तासां शोकजत्वकथने कथं प्रत कारणरूपजलसिदधिरिष्यत माहुः। 
# अग्रे चेलादि # तथाच कारणङ्पापां प्रकमात् पश्चादृन्नकारण- 
त्वेन तत्कथनात्तःसन्द्एत्वन शोकजानामपि कारणङूपत्वमेषाभिपे- 
तमिल्यर्थः। # अत इति # । उक्तरीत्या कारणरूपापां षरषणान्तात्- 
कफलकथनात् । अत्र च हातारा देवा अप्याधिदेषिका मगबदवध- 
मूता पव धोध्याः । वैदिकखटरातिरिक्तत्वस्य प्रथमाध्याये एष भ्यष- 
श्यापनादिति । नन्ववं सति शीकपदकथनस्य कि प्रयाजनमत भाहूः। 
+ शोकेत्याहि * इयं भुतिस्तु तेत्तिरीयसंहिताप्रथमा्टकीयपथ्मप- 
पाटकारम्भष्या । तथाच भोतिकानामष्यपां कारणत्वश्य भुल्यम्तरे- 
णोपष्टम्भा्थं तथा कथनमित्यथः। # अग्निसिमिदूपत्वादिति # छा- 

नदोग्येऽग्निरूपत्वाद् शृहटवारण्यके समिद पत्वात् । दषं स्फुटम ॥२६॥ 
साऽऽमान्यापशिरपपतः ॥ सुत्रमबतागयन्ति । * किञचिदि- 

ह्याह # । # पेक्य एति # पथान्निमागपूममागंयोरमेदे । समने 
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कारमियादिना तिहमापा इति जायन्त इयन्तेन । तत्र यथेतमि- 
याकाश एव । आकाशाच्चन्द्रमत्तमिति पूवमुक्तलादकाशस्य मा- 
गेतेव । वायुभूता धूमो मवतीयादिपु तत्तद्धावः श्रूयते । ते च 
विकृताः । तदनन्तरभाषिताद् इृष्टिरपि विकृते । तस्माश्च कार- 
णत्वमियङ्ङ्ा परिहरति । सा वाय्वादिरूपापत्तिराभाव्यापत्ति- 
र । वागुब्रदाभा आमानं पध्ये वायुपण्डलमागच्छन्ती आहृति- 
व।गुमवनरब्देनोच्यते । आक्रतेख पदाथताद् व्यापत्तिशब्देन 
च तेजोभावाप्नस्य जलमावापत्ती काम्तिनाशान्नाश स्वेति चो- 
तयति । कुतः ! । उपपत्तेः । तथोपपश्ते । वित्रतुरगादिषु धि- 

धूममार रेक्ये वा इटेर्नभाव इत्यन्वयः । # इत्यन्तनेति # विरो- 
घादिति शेषः । विरोधं व्युत्पादयान्ति । # तत्र यथेल्यारि # तश्र 

श्तौ यथेतमित्यनेनोक्तं पुनानिवत्तेनम् आकारा पव । आकाशाश्च- 
न्द्रमसमिति पूवमारोहे उक्तत्वात् । नाग्रे । आरोहावरोहाध्वनोभद- 
दद्रीनात् । अत आकाशस्य मार्गतेव, न तु जीवस्याकाशरूपेण मवनम- 
पि। तत्राकाशो भूत्वल्यश्रवणात् । अग्रे तु वायुभूत्वेत्यादिषु तत्तद्धा- 
वः श्रयते । ते च वारवरादयो विकता जम्याः। तद्नन्तरभाषित्वाद्- 
तस्तथलयथः । परिहारं व्याकुवन्ता भावश्दे परे समानशब्दस्य सादे- 
हाः पाणिनीयविषर्ड इत्यत एकदे शरृतव्यास्यानं प्राञ्जलमपि परि- 
य्य प्रफारान्तरण व्याकुर्वन्ति # सेत्याद्रि # । ननु याय्वादिवदा- 
भाने बाय्वादिभवनोक्तिविराघस्य कथं पारिहार इत्यत आहुः । # 
आङृतेरेव पदे थत्वादिति # । स्वोणि रुपाणि विचिन्यलयाि श्रुत्या 
तानि तानि पदानि तस्यां तस्यामाङृतावेव व्यवहाराथ भगवता निय~ 
मितानि । अतस्तद्दाभनिऽप्यारूतिसद्वावाश्न भवनाक्तिवियोध दय- 
थैः । नन्वयं गौण्यैव इत्यत्र फं गमफमित्याकाद्ायां हते व्याकुवै- 
न्ति। # तथेत्यादि # तथाच यद्व न स्यात् तदा चि्नतुरगादाधवि 
तुरगादिषदध्रयोगो मुस्यवृत्तः स्यात् तद्रा तुरगादिसाध्या अथेक्रि- 
याऽपितेन स्यात् ।साचन हृदयत इति गोण्येव तत्र निश्चीयत 
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करस्य धिकारन्तरापत्ताियमेव व्यवश्था। उपासनायां न तदपि । 

नच, मूखाश्रुतेबाधः। पर्तिनियतपदार्थां हि ते । भवनावरोहाभ्या- 

मेव बथा वचनात । अन्यस्यान्यमावं वदन्ती श्रुति गोण 

वदति । कारणांश्षमावव्यतिरिक्तस्थले तथेव प्रतीतेः । तस्मात् 

तदाकृतिमात्रेण न खशूपान्ययामिवः ॥ २२ ॥ 

नातिचिरण विदेपात्॥ २३॥ 

उपपतत्यन्तरमाह । तद्रूपता च नातिचिरेण । न वहुकानं त- 

पता । कुलः ? । परेषा । अन्नमावापत्नस्येव ब्रहुकरालश्रवणात् । 

अतो प्रे खलु दमिष्मपतरमिति । भापरं भपतरं वा । वरणन्प- 
शछान्दमः । अतस्ृतीयाहतौ न निरेणेवायाति । वहुकालस्थिनो 

प पी १ म 

इत्युपपत्तरेव नदर मिकेल्यथः । पतं न्यायमन्यत्राप्यतिदि न्ति । # 

विकारस्यत्याद् # । # इयमिति # तनतुट्याटृतिरूपा । यथा, विप्रा 

भूत्वाऽथ वत्रहव्यादौ । # उपासनायामिति # वाचं धयुमुपासातलया- 

चुपासनायाम् । तथाच तादृशस्थले फिञथिद्राृतिसाददयऽपि चत् 

तादृकपरयोगम्तद्ा भूयःसाददय कि वाच्यमित्यथः । ननु तथापि न- 

द्वावामावे, भून्वाश्ुतिव्रध्यताऽना नात्र गाणी युञ्यत इत्यत आहुः । 

# नचल्यादि # प्रतिस्वरूपे नियनषु वाय्वादिष्वाहिते निविष्ट जीवि 

ताद्रुप्यभवनावराहाभ्यामव भूत्चत्यस्य व्रचनात् । तदव स्फुटाकुव- 

न्ति # अन्यस्यत्याद #। वदन हनुमादृः # कारणत्यादि # । # त- 

यवाति # । आद्निमात्रणव । सिद्धमा: # तस्मादिन्यादि # । अतः 

कारणभूता पापो वपन्तीति पूर्वक्तं निवाध्रम ॥ २२॥ 

नातिचिरेण विशाषात् ॥ सृत्रप्रयाजनमाष्ुः । # उपव्यादि # 

अब्र सूत्र पूवसूत्रात् साभत्यनुवत्तन । नथाच नदर पनायामुपपन्यन्तर- 

ब्राहत्यमः । # अलिचिरणति # तृनीयाप्रनिरुपकं,न तु ततूधकम् । 

अने प्रं खलु दुर्निष््पतर मिल्यनस्य, अनाशश्नभावात् पुस्पमवन दु- 

प्रापतरं दुममरतरं वरघ्यधति । यत्त सिद्धं तदाहुः # अतस्नृताय- 
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हि हटूपता । कारणवशादेवानां मुष्यमावषत । भिभनपपे न 
कोऽपि दोषः।रेक्यपपेऽपि हानवतो श्हस्थस्य हृलेभलादेवं बचन- 
भ । तस्माद् दषटरक्ं भवतीति सिद्धम् ॥ २१॥ ` 

अन्याधिष्ठिते पुवेवद्भिलापात् ॥ २४ ॥ 

चतुथी आहूतिर्षिचारयते । नतु ससगनेः कर्मदोषैयीति स्था- 
वरता नर इति कथमस्याक्नलम् । अपूवक्ललेऽपि कण्डनपाका- 
दिषु क्छेशेन जीवस्यापगमात् कथं रेतोभावः । चर्वणोदर्यपाक- 
स्वावक्यक एव । नच जीवस्य जडभावः । पयीदाभङ्परसङात् । 

क, क छ 

तस्माद् केथमश्नस्य रेताभाव इयाश्ा परिहरति । अन्याधिष्िति 

स्यादि # । नन्वेवमवरोहङ्केश्यात्र सिद्धौ पश्चागनिप्रकारे को विरोधो 
पूममागदित्यादाद्भमयामाहुः । * भिश्नपक्ष इत्यादि # धूममागोद्धि- 
श्नः पञ्चाप्निमागे इति पक्षे । न फो$पि पूममागेक्तङ्केशससगेदोषः। 
देशस्य भूममागं पवोक्तत्वात् । तयोरंकष्यपक्षे क्षानवतो गृहस्थस्य 
बुरुमत्वादक्षानिनं लक्षयीरृत्थेतत्देशवचनम् । न तु साधारण्येनेति, 
न पञ्चाग्निमा्े दोष त्यथः ॥ २३॥ ५॥ 

अन्याधिष्ठिते पूवेयदभिलापात् ॥ अधिकरणप्रयोजनमाहः । 
# चतुर्ीत्थादि # अन्नाद्रेतो मवतीति चतुथ्योः सफलाया आहते- 
रत्र धिचारः प्रयोजनमित्यथः। पुरुपाग्नावक्नं जुहतीति शुतावन्नस्य 
होम्यस्वमुकम । स्मृतो तु पापजन्यत्वमन्नश्योच्यते इति तदुपपद्यते, 
न घेति, अन्नस्य च रेतोभाव उपपद्यते न वेति, जीवस्यान्नमावे केशो 
भषति न वेति सन्दे्टाद्विवारं बोधयितुं सूत्रमवतारय॑न्ति # नन्वि- 
त्यादि # । # इति कथमस्याश्नत्वामिति * अस्माद्वाक्यादन्नभावस्य 
पापजम्थस्थे निशिते अस्य उक्ताहूतिप्रकारेण शुद्धस्य जीवस्य 
कथमश्नत्घम् । » अपूवोन्नत्व इति # पक्षणादिनेव आहुतिभिः सं- 
स्कारश्य जातत्वादपूवोक्नत्वे । परिहारं व्याकुर्वन्ति । # अन्याधिष्ठित 
श्या #। उपे बीजे यष् व्रष्टिजोयत तद् जरुमावापिन्ना जीवात्तेन 
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षटेर्मावसमय एव अन्यर्जविरधिष्ठितो व्ीह्ादिस्वस्मि्ूर्ववव 
तद्धावापत्तिः। अतिथिवत् । पूरैवेलक्षण्येन वा । कुतः !। अभि- 
लापाव् । व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयत्िलमाषा इति पूर्ैवव वत्त- 
द्वावमातरे न बदति, किन्तु जगति स्थितव्रीह्मादिभाव एवामिल- 

प्यते । तथा सति यथाऽन्येषु व्रीह्यादिषु वदपिष्टातृदेववया 

नियुक्ता जीवास्तानात्तेनाभिमन्यन्ते एवमत्रापीति न कोऽपि 

दोपः । अधिष्ठाने हि वेदनामरणानन्तरं कृमिभाव्रस्य षतत । 

तस्मादजनस्य रेतोभावो युक्तः ॥ २४ ॥ । 

अटाद्धमितिचेन्न शब्दात् ॥ २५ ॥ 

किञिदाशद्ध परिहरति । नतु अन्यापिष्ठानेऽद्ीक्रियमाणे 

सहाश्रादिवीजे प्रविशन्तीति तस्मिन् समयेन्येजीविरधिष्ठितो यो 

ब्रीह्यादिस्तस्मिन् न पूयैवद्. वायुभून्वत्यादरिवत् तद्धावापत्तिसतत्साम्ये, 

सिन्त्वतियिवत् कायैमात्रा्े स्थितिः पू्ववैलक्षण्यन निरभिमानगृ्- 

स्थवद्धा स्थितिरिलर्थः । तत्र हतुरभिलार्पादति । ते भ्याकरुवेन्ति । 

# व्राहीसयाद्ि # । # अत्रापीत्यादि #। # हाम्यशन्नऽपि भ हति अ- 

न्याधिष्ठानाद्ेतोन कोऽपि दाषः पापाश्रसंसगजन्यो घा, कण्डनादिज- 

न्यक्टशात्मको वा दाघो होम्य जीव न । तथाच क्टशाभावादव 

कण्डनचधणादिदश्चायामापि नापगमः । अभिमानामावादेव च ना 

जडभाव हइत्यदोष इत्यथैः । तदेतद्धिशद यन्ति । # अधिष्ठाने ही्या- 

दि # हि यतो हेतोः । अधिष्ठीयतऽननत्यधिष्ठानममिमानस्तस्मिन् 

सलेव वेदना, न तु तदभाव इति लक द रोनादित्यथः । ननु मा 

भवतु हशोऽप्य तथापि कण्डनादिना जीवान्तरे गन॑ तम्याप्यपगमात् 

कथं रेतोभाव इत्याशद्ूनयां तादशङ्कशतरमपि जीषसलायां मान- 
माहुः # मरणेल्या१ि # । # तस्मादिति # जीवसस्वस्योपपादित- 

त्वात् ॥ २७॥ 
अशुद्धमितिचेन्न शब्दात् ॥ सुज्रप्रयोजनमाहुः # किथिदि- 

१०९ 
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यातनाजीवानामथुद्धलादयुदधमन्नं स्यात् । तथाच कथं योग्यदेह 

इतिषेस। शब्दात् । देवा अन्नं जुहाति तस्या आहृते रेतः सम्भव- 

तीति दरेमैराहूतिरूपेण होमवचनाच्छुद्धलम् । अन्यस्य हि संस्का- 
रेणैव शुद्धिः । अन्यथा यावश्जीवे का गतिः स्यात् । तस्मात 

स्कारशब्दाख्छुद्धमेवान्नम् ॥ २५ ॥ 

रेतःसिम्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 

, पञमीमादृति विचारयति । नतु कथं पुरूगेऽहोमाद् रेतो" 

मावः । वास्यकोमारवाद्धकेषु व्यभिचारात् । तारण्येऽपि न हि 

सर्ममनन रेतो मवति । जातमपि न नियमेन योनो सिच्यते । नापि 

देदपिक्षा । पुरषपयतनस्य विश्रमानलरादियाशङ्ा परिहरति । 

रेतःसिम्योग; । पुरुषशब्देन पौरुपधर्मनानुच्यते । पौरं च 
देशकालविधानेन मनतरदरतेकपामध्यम्। न देत सार्वननीनं 

सार्वत्रिक बा । तदर्थ देवापेकषा । तथा सति न कोऽपि ग्यभिचा- 

ने अना कज 

ल्यादि # । # अन्यस्येति + अशुद्धस्य । हापि स्फुटम् ॥ २५॥ ६॥ 

शेनःसिम्योगोऽथ ॥ अधिकरणग्रयाजनमाहुः। # पञ्चम्यत्या- 

दि #। # विचारयतीनि # फलं पृथक्रछृत्य केवलां विचारयति । 

कोऽत्र वि्ारांशा इत्याकाद्धायामाहुः # नन्वित्यादि # । चतुध्यौ- 

अनाहतो पुरुषस्य यदि पुरुषत््नाभ्नित्वं तदा बाठयादौ तद्धोमस्य 

ष्कटयम् । यदि नारुण्यविशिष्सवेनाश्नित्वं तदापि न सवस्य हदाम- 

ह्य साफर्यम्। अथ यज्ञाते रेतस्तनेव पञचम्थाहूतिस्तदापि होमानिय- 

न्न; । अथ नियमस्तवरापि न दैवपिक्षत्यतो व्रिचार इत्यथैः । परि- 

हर व्य कुवन्ति \ पुसुषत्यादि कै | सूते रेतःसिकपवो त्तया पुरुष-
 

पदव्याख्यानात्, पुरो वा व गोतमाप्निरित्यतेन पुरुषशब्देन पौरुष. 

धमैवानुख्यत इत्यथः । तावता कथं पूर्वोक्तदोषनिरास श्याका- 

रायां नवुपपादयन्ति । # पोरुपमिस्याहि # । तथाख पुरुषपदेन 
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रः । कयं पुरुषशब्दमात्रेण च ज्ञायते तत्राह । अथ आनन्तयीत् । 
शरीरा देवैर तत्र होमः कृतः । तव कयं पञ्चमाहृतावेवा- 
न्यथा मवेत् । तस्मादानन्तयाव पुरुषाहृतिनीत्र रेतःसिग्योगः 
योगदाब्देनात्रापि अन्याधिष्ठानेन रेवःसिग्योगामावः ॥ २६ ॥ 

योनेः शरीरम् ॥ २७ ॥ 

हयपानं निरूप्य फं निरूपयति । तस्या आहुतेगभः मम्भ- 
वतीत्युच्यने । तन्न सन्देहः । योनावन्तःस्थितमेव फलं { बहि्निग॑तं 
वेति। तत्र गर्भशब्देनान्तःस्थित एव | शरीरपरते श्रुतित्राधः स्यात्। 
उपमंहारोऽप्यग्रे कतैव्यभात्रादूपपश्ते । ततश्च पण्पासापनन्तरं गर्भे 
्नानपम्भवाज्जननानन्तरं न गुरूपसत्यादि कर्तन्यमियाशङ्का परि- 

पताददो रनःसिगभिप्रेयते, तादे योऽन्नहोमः म प्राणाप्रिहात्रोपनि- 
धदाद्रक्तप्रकारेणेति तच्र देवापक्षा । न हीन्द्रियाधिष्ठातृदवप्रमानं 
विना नथा भोक्तुं शक्यते । दभवरच्छया मवनऽपि तपामष्र दार 
त्वात् । अल पव तस्यान्नस्य रेताभावो योनो नियमन सक्षश्च पुर 
मन्थव्राह्मणाकतरीत्था भवतीति सुखन पूर्वाक्तदोषनिराम इत्यथः # 
कथमित्यादि # मचम्वन्यत् सवम् । तथापि पुरुपराव्दमात्रण मर्ष- 
स्याश्नस्य रतस्तवरं कथं प्राप्यत दृत्याफाङ्कायामाहन्यथः । सिचमा- 
हुः । # तस्मादित्यादि # । अक्नपदात्तर, किर्न्विति रापाऽध्याह।- 
यः तथाच पुरुषाग्नौ आहुतिनाक्न, किन्तु रतःमच योाऽन्रयोाग 

सन्यः । ननु भवत्ववमाहूतिसिखिम्तथापि पूत्राधिकरणनाऽन्नन्या- 
धिष्ठानस्य माथितन्वात् तञ्जन्य रत्य्भरप तत्सम्भव इन्याणादङ्या 
तत्र नद् मावमाहेत्याहुः । # योगरब्दनन्यादि # । नथा नक प्- 

व जीवः श्रुदलिष्ठति, न त्वन्योऽपि । अन्यथा वहव पव श्बादिववु- 
त्पचरश्न स्वक (त्यथः ॥ २६॥ ७॥ 

योने; शरीरम् ॥ सूग्रप्रयाजनमाहुः। # हयम्रानमिन्यादि #* । 
उपसंहार इतिं #। इति तु पञचम्यामाहुनावपः पुरुवरचसा भवन्ती. 
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हरति । योनिर्मितं शरीरं गर्भशब्दे नोच्यते । अग्नरुतियितस्थेव फल- 
रूपताव् । मध्यभावस्याप्रयोजकत्ाव् । प्रातृपरिपाल्यत्वाय गमं. 
वचनम् । करिलादिभावे पुरुषवचनताभावादुपसंहारानुपपत्ति- 
श्च । शरसीरब्देन वैराग्यादियुक्तः प्रूचिहः । न तु खयं तदभि- 
मानेन जात शति । तस्माद् योग्यदहः साधनसहितो बरह्यङ्ञानायं 
निरूपितः ॥ २७ ॥ 

इति श्रीषेदव्याप्मवर्िश्रीवष्ठभाचायविरनिते 
ब्रह्मसूत्राऽणुमाप्ये तृतीयाऽध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ ३॥ १॥ 

स्युपसंहारः। # मध्यभावस्याप्रयोजकत्वादिप्यनेन गागिफज्ञानित्व- 
स्याप्यप्रयोजकत्वं संगृहीतम् । उत्पत्तिसमये वैष्णव्या मायया तस्व 
कषानस्य तिरोघानात् । शरीरपरत्वे गभश्रुत्तिबाध परिहरन्ति # मा- 
त्रिस्यादि # । उपमंहारानुपपत्ति पूवेपक्षिमते बोधयन्ति # कलिले- 
स्यादि # । # शरीर शब्दनति # । शीयेत इति शरीरमिति निरुकतेन 
तेनेव्यथैः। अधिकरणाथनिगमनेनेतत्पादाथमपि निगमयन्ति # त- 
स्मादिव्यारि ॥ 

अग्रेतद् बोध्यम् ॥ रंहतिसुत्रे प्रश्रनिरूपणाभ्यामित्यनेन पञ्चा- 
भ्िविद्ेव विषयत्वेनाइता । पादान्ते च, योनेः शरीरमिति सुत्रेण 
पुरुप्रवचसो भवन्तीति पश्चम्याहतिफलमेव विचारितमिति स्पशं 
प्रतीयते। श्रुती च मध्ये यन्मागादिकं परश्रान्तरोत्तरत्वेनो्तम, तत्स 
पञचाभ्निविद्यारोषत्वेनेव, मुख्या तु प्ाप्निविधैवेति, य पतान् पश्चा- 
श्रीनू वेदेत्युपसंहदारात् तस्य फलसम्बन्धाखचावगम्यते । पतस्य पा- 
दस्य मुख्यतया क्ञानोपयोगिदहप्राप्षिप्रकारविचाराथता, न तु वैरा- 
ग्योत्पाद्नमात्राथतति प्रथमसूत्रभ्यास्यान पव व्युत्पादितम् । शरुता- 
पि, य इत्थ विवुरिल्यत्र य एतानेवं पञ्चाग्नीन् वेदेत्यश्र च द्युखः 
पूतः पुण्यलोको भवतीत्यनेन ब्रह्मप्रािरेव फत्वेन श्रतिपादिता । 
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वैराग्यं तु मध्ये भूममागंबयुत्पादने, अतो वै खदु दुर्मिष्पपतरमित्या- 
दिनि ठृतीयख्यानब्युत्पादने च तस्माज्ज्ुगुप्तेतेत्यनेनोक्तम् । तथा 
सति तत्तयोः पथोज्ञानस्यैव फलम् । तदत्र ब्रह्महानोपकारक- 
त्वेनोकतम् । आहुतीनां यथाक्ञानोपयोगस्तदपि प्रागवोक्तम । श्यं 
च मयांदामार्मीया व्यवस्था। पु्टिमार् तु पञ्चादुतिनियमामाव त्यपि, 
न ततीय हति सूप्रे साधितमतो वैराग्यमा्रा्थत्यं पादस्य यदुच्यते परे 
म्तदर प्रोजकम्। पवमनुशयाधिकरणे फकानुशयो यन्ना हकियते त- 
दपि तथेलयपि तत्रव व्युत्पादितम् । अनिष्टादिक्ारिणामित्यधिकरणं 
तु सबदैशसूत्रमह्ीक्रियते । तच्र मर्ययां न चन्द्रगतिरिति सिद्धा- 
न्तस्तु समानः । न तृनीय इृत्यादिसूभ्रचतुणए्यं तुनी यष्थनेऽन्यत्र च 

पञ्चाहुनिनियमाभावयोघकम् । तत्र न तृर्मीये स्थानि आदहुतिसंख्या- 
नियम आदत्तव्यः। कुतः । तथोपलन्यः। आहुनिसंख्यानियमं वि- 
नेव जायस्व प्ियस्वः्युक्त प्रकारण तुतीयस्थाना वट्यः । किञ्च । प- 
अम्यामाहूनावापः पुस्धवचसा मवन्नीति मनुष्यशरीग्हतुत्वेना- 
हृतिनियमः सङलत, न फीटपनङ्गादिशरीरहेतुन्वन । पुरुपहाब्दश्य 
मनुष्यजातिपरल्कात् । अपि च | पञचम्यामाहुनावपां पुरपवचस्त्व- 
मुपदिषद्यते, न त्वपञ्चम्यां तक्िषिध्यते । वाकयमेदप्रसङ्कात् । अतो 
येपामारोहावराहां सम्भवतम्तपां पञ्चम्यां दहोद्धवः । अन्यां तु 
विनेव संख्यां भूतान्तरोपखृष्राभिरद्धर्दह आरप्स्यत । पि च द्रोण- 
ध्ृ्टधुल्नसीताद्रोपदीप्रभूतीनां चायोनिजत्वं स्मय्रत । द्रोणादीनां यो- 
पिद्धिपयेकाहूतिनास्त । धृष्रयुज्ञादीनां तु यापित्पुरुषविप्रयद्न लः। 
तत्र यथा संस्यानादरस्तथास्यन्नपि देयः । वटाक्ाऽपि रतःमिचं 
विनैव गर धत्त इति टोकमडिः । भपि च । चतुर्वि भूनम्रामे ख- 
वुजोद्धिज्ञयोरुत्प्िग्रौम्यधर्म विनेव श्यत इत्ययं मृत्रत्रयं व्यास्या- 
य, छान्दोग्ये तेषां खल्वां भूतानां प्रीण्यव वीजानि भवन्त्याण्डजं 
जीवजमुद्धिज्ञमिति भूतग्रामव्रविध्यश्रावणात् कथं चातुर्विध्यामि 
त्याकाङ्कायां, वतीयशब्दावराधः संशाक्रजम्यति मूत्र ल्ितिन्ा 
आण्डजं जीवजमुद्धिज्ञमित्यत्र तृ नीयनाद्धिज्लशब्दूनेव स्यद्जापनग्रहो 
शयः । स्वेदजोद्धिज्ञयोभूम्युदकोष्मप्रमवन्वन तुल्यत्वादिति व्याकु- 
वन्ति। तदपि तथा । पञ्चाग्निविद्यायाः पुरूपहारीरभयनं प्ररृत्थैव 
प्रृ्ततया तुतीयखाने आःहुतिशद्या एचानुदयन तत्र सम।धरप- 
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सेव नेति सुश्रवयथ्यप्रसङ्गात् । किथाहतिनियमश्य बहुषु वमिथा- 
रेण तासापराहतीनां केमथ्योकाङ्कायां तद्विषयविचारे धूममार्गीयाः 
सर्वे तु न सम्भवन्तीति तदाकाङ्कापूरणाभावादपि प्रन्रौधिल्यम् । 
संशोकजशद्देन स्वेदजग्रहणमपि न रोचिष्णु । रेदशशब्दप्रयोगे प्र- 
योजनामाबादिति । 

तथा, साभाग्यापा्चसुत्रे समानो भावो रूपं गेषां ते समा. 
वाः । तेषां माषः साभाव्यं, सारूप्यमिति षाचस्पतिष्यस्यानमण्य- 
युक्तम् । माषरादे परे समानपदस्य सदेश शष्यन्न पाणिनीयाऽ्नु - 
शासनाददोनात् । 

रामाद्चजाचावंमास्कराचायोभ्यां तु, तत् खाभाष्यापसतिरि- 
ल्येषं सुत्रपाठो भेद्यते । 

मध्वाशार्येस्तु तद्धाधापत्तिरिष्येषं मेद्यते । तन्मते तु न मया- 
ऽनूचते । अप्रसिङधशु्युदाहरणेन मिन्विधत्वादिति । 

-भिध्रुस्तु, हृतात्ययसूत्रादारभ्य संशोकजस्येलन्तं चतुरदैशसु- 
च्रमेकमथिकरणं जीवावराहाप्रतिपादकमङ्गीकत्य छताल्ययादिस्त्र- 
चतुष्टये कमेराषर्पमनुशयम । अनिरादिकारिणामिस्यादिसुत्रचतु- 
एमे प्रयतां सर्वेषां चन्द्रमरण्डलगमनं सुयैमण्डलस्यदेषैस्तेषां मक्षण- 
म् । न तृतीय इति सूत्रे च यथोक्तारो्टाषराहौ, स्वर्गिनारक्यपेश्षया 
शृषीये यूकादिजीषे न स्तः । कुतः। तथोपरम्धेः। अथैतयोः षथो- 
नैकतरेण च न तानीमान्यसङृश्ावक्तीनि श्ुव्राणिं भूतानि भवन्ति 
जायसख भ्रियस्वेष्येतत् तृतीयं यानम् । तेनासौ लोको न सम्पृयते 
तस्माज्जुगुम्सतेति ऊान्दोग्यश्रुती आरोष्टावरोह्ामावोपरभ्धेरिष्येषं 
व्यास्यायाभ्रिमसूत्रदयव्यास्याने$न्यषामप्यारोहाधभावं साधयित्वा, 
शुतौ या पश्चाग्निक्रमेण भूतानामुत्प्तिः साऽ््युप्सगोभिप्रायेस्युक- 
चान् । संशोकजपदं च सवैषद् ध्यास्यातवान् । तत्र प्रयतां स- 
षां चन्द्रगतिर्योरा सों न युक्ता । प्रयाणस्य मरणरूपत्तेन श्वुद्रजन्तु- 
ष्वपि तुल्यतया तेषामप्यारोहादचापातात् । तेषामसक्व्बततिभु- 
त्या निवारणे फौशीतकिथुनिष्यसवैपदस्य संद चाहेताया आवदय- 
कत्वे अनिष्टादिफारिणामपि, वैवस्वते धिषिष्यन्ते इति शत्या वारणा- 
दिष्टादिकांरिपरतया सङ्कोषेऽपि बाधकाभावात् । पञ्चा्निक्रमेणोस्प- 
तेरौन्स्भिकतवोक्तिरपि तथा । वहुषु म्यभिचारे भौत्सर्गिकत्वश्य 
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घक्तुमयुक्तत्वात् । संशोकजपदव्याख्यानम्, अभ्रिमाधिकरणखसा- 
माग्यपदब्यास्यानं च पूवैवदेवासङ्गतम । यत्युनरवान्तरदष्ट रपि त्र- 
हयकसंकत्वप्रतिपाव्नाथंमयं पाद शत्युक्तम् । तत्वविरुयत्वादनुम- 
म्यामहे ॥ २७॥ ८॥ 

इति भीषह्वमाचायचरणनसखचन्द्रफिरणनिवारितहदयष्धान्तन 
पीताम्बरातमजन पुरुषोत्तमेन कते ब्रह्मसूत्रमाष्यपफाशे 

तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ३॥ १॥ 



तृतीयाध्यायस्य दितीयः पादः। 

सन्ध्ये स॒ष्टिराह हि ॥ १ ॥ 

पूर्वपादे अधिकरारियोग्यदेहौ निरूपितः । द्वितीये जीवस्य 
मुक्तियोग्यता निरूप्यते । तत्र प्रथमं सप्र निरूपयति । खप्रस्य 
सयत्वे तत्कृतगुणदोषसम्बन्धो जीवस्य भरेत् । ततश्च निरूपिता 

संध्ये खष्टिराह हि ॥ अथ द्वितीयपादं व्याचिस्यासवः पा- 
दयोः सङ्कतिमाहुः । # पूर्वेत्याद् # । अधिकारिणो क्षानोपदेशयो- 
ग्यदेहप्राप्तावपि यदि स्वङ्पतो मुक्तियोग्यता न स्यात्तदा ताश्शदे- 
हापितैयथ्यमतस्तदर्थ द्वितीयपदे सा निरूप्यते यदि हिसान 
स्यादुपदेशो न स्थिरीभवदतस्तदथ तश्रिरूपणमि्यथः। 

माध्वास्तु माहात्म्यक्लानपूवेकस्नहस्य भक्तित्वादनुक्ते माहा- 
त्म्ये तदक्षानेऽस्य भक्तेरप्यसम्भवात् तत्सिद्धये मादास्म्यग्रदरना- 
याऽयं पाद इत्याहुः । तच्र माहाम्याक्तिस्तु पवमपि निराबाधा । 

भिश्ुस्तु पूवस्मिन् पादे ब्रह्मणः सकारादवान्तरसृष्िस- 

क्ता। अचर व्वकरिपिन् दहष्प स्वप्रादिखण्टिस्तत उच्यत । तावता 
जन्मादिस् श्रं लक्षणं विचारितं भवति। ततः स्वरूपलक्षणं विचार- 

ते। ततः प्रपचव्रह्मणाभदामदाविल्याह । तत्रापि विचारस्य कम- 
थ्योकाङ्खा न पूयते । तस्मादुक्तमव प्र्ोजनम् । ततश्चककरार्यत्वं 
पादयोः सङ्कतिः। अस्या योग्यताया आन्तरत्वं च पादानन्तयं हेतुर- 
ति द्रष्टव्यम् । पूवाधिकरणविपयमाहुः। # तत्रत्यादि #। तत्रेति #। 
योम्यतायां निरूप्यायाम् । ननु तथा सति प्रथमं स्वप्रनिरूपणस्य कि 
प्रयोजनमत आहुः । # स्वप्र्यत्यादि # । जीवस्यति # । प्र्तयो- 
ग्यद्हश्यापि जीवस्य । 

शङ्करभास्कराचायेयोमेते तु स्वयञ्न्योतिषएसिद्धधं स्व्रनि- 
ङ्पणम् । तशु मुक्तियोग्यतामव पयवस्यति । 
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शुदधिव्य्ा स्याव । अतः खप्रस्य मिथ्यात्वं प्रदशैयितुमधिकर- 
णारम्भः । ततर पूरवपप्षमाह । सन्ध्ये घप्र खष्टिराह । तस्य वा 
एतस्य पुरुषस्य दरे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च सन्ध्यं 
तृतीयं स्थनपिल्युपक्रम्य, न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्यथ रथान् रथयोन् पथः जत इयादिना शष्टिराह । संध्ये 
स्थाने खष्टिरस्ति । यतः श्रुतिः स््रयमेवाह । युक्तश्चायमथः । य- 
था श्ुतिर्बदति तथेव सप्रे छयते । देवादिवाक्यानां परबोधेऽ्पि 

रामानुजाचार्यास्तु-पूेपादे जीवस्य कमेगतिं पद्ये वुः- 

खितवं स्थापितम् । इदानीमस्य स्वप्नावस्था परीक्ष्यत त्याहुः । एवं 

लद्धौरोऽपि । तन्मते प्ैराम्या्थतामाप्रमायातीति बोध्यम । प्रहृते त्व- 

धिक्षरणप्रयोजना तयैव स्वप्रखष्टः सला ? मिथ्या वति ? संशयो- 

इप्युक्तं इति तमुक्त्वा पूवेपक्तमवाषटुः । # तत्रत्यादि # । # सन्ध्य- 

मिति # पनल्लोकपरलोकयोः सन्धा मवम । स्वप्र इयमेव खटः 

स्मत इति नैयायिकादयो मन्यन्त । तद युक्तम । सवत्र द शनाधमि- 

मानस्य क्रचित् पष्टयामील्याश्रनुव्यवसायस्य जागरणात्तरं चद् मया 

हटमिदं भुक्तमित्यादिक्षानस्य च बाधापत्तः। नचयमव दद्यत इत्य- 
पि युक्तम् । स्थूलानां गजनुरगादीनां दारीरान्तमातुमशाक्यत्वात् । 

नच मिद्धामनःसंयोगे स्सूल्युपनीतमारोपिनं भासत इत्यपि युक्तम् । 

आरोपनियमिकस्य तत्तद्वस्तुमाददयस्याऽस्मनि मि्धायां चासि 

त्वात् । अप्रामाणिकस्य तशय कल्पन गरवाच्च । क्षण क्षणःऽन्यान्य- 

दृदनिऽ्न्यस्यान्यथात्वेऽपि नियामकाभावाच्च । नच क्षणानामव नि- 

यामकत्वम् ।. साधनान्तरानपक्चाणां तेषां तथान्वसिखत्वात् । क- 

ल्पते चाधरामाणिकगौरवग्रसङ्कात् । नच शरहिरनिगत्य पदयतीत्यपि 

युक्तम् । तथा सति ने्ोन्मीलनप्रसङ्कात् । भुक्तौ चर्ेणाच्यापत्तः । 

बहिदिपयकक्षानि मनसः पारतन्तयात्। जागरे कृप्त्यापत्तः। पाभ्वेस्था- 

नामपि तदशेनापनतश्च  मिद्धासेयोगविप्रटनापततप्वदा जागरापचच- 

ओं । तस्मात् तत्रेतस्खुष्दिरोनाङ्गीकारो गुक्तिविस्ठः शतिषिरदश्च- 

११० 



` दण सपकाशे अणुभाष्ये । 

वाधाऽभावा् । नवेयमेव शष्टिलतर दयते । ने तैव रथा श्यादिना 
निषेधाव । श्रुतिवादिनां श्रुतिरेव प्रमाणम् । किम्पुनरतुमव- 
सवादिनी । वस्माव ग्रे रष्टिराति ॥ १ ॥ 

निभतारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥ 
सढके चतुयेवरस्यो श्रूयते । य एष पुरेषु जागति कामे 

कामे पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव श्रं तद् ब्रह्म तदेवाऽपृतमुच्यत 
इति निमीतारमेके वदन्ति । यथपि सुपुप्तु्रान्योभेदेनेयत्र, न 
तत्र रथा शयपि ब्रह्मपकरणे तथापि नियतधर्मपते जीव एव क- 
तेति परतिभाति । वदर्थं निःसन्दिग्धं वचनमुदाहरति । भगवनि. 
पितताव खप्रस्थस्यापि सयलेम् । न हि कर्तुः स्वापोऽल्ि 

ह्याहुः # चेत्यादि # । अन्यत् स्पष्टम ॥ १॥ 
निमोतारं देके पुत्रादयश्च ॥ ननु पूवैसूप्रविषयवाक्येतैव सृ- 

टौ सिद्धायां पुनरेतस्सुश्रप्रणयनस्य कव प्रयोजनमित्यत आहुः । # य- 
द्यपील्याहि # । # ब्रहमप्रकरणमिति # इति सि्चमिति शेषः # 
नियतधमेषक्ष शस्यादि # । कतम आत्मेति प्रह्ने, योऽय विज्ञानमयः 
पुरुषः प्राणेष्वित्युपफ्रम्याप्रे स्वयं विहय स्वयं निर्मायेति कथनात् 
तच्येवाप्र, न तश्र रथा त्यादिना विवरणात्तस्यैवायं धर्म॑ इति प्च 
अदष्रह्ारा जव पव कर्तेति प्रतिभाति। तदथं # तज्निबृखये। तथाच 
निःसन्दिग्धं भगवर्कंतत्वप्रतिपाद्नायास्य सूत्रस्य प्रणयनमित्यथः। 
एवं निबन्धनेन प्रतिपादनस्य फलमाह । # भगवदित्यादि # । तथाच 
पूवैस्मिन् वाक्ये स्वयं निमायेव्यनन्तरं प्रस्वपितीति खःपथावणादघ्र 
तैद्राहिव्यश्राषणाद्गवानेव कर्तेति लिङ्बलात् प्रकरणात् तदेव 
द्युफमित्याहिवाक्ष्यरोषाच्चावसीयते। अतो भ्रमामावाद्पि स्वरसे 
सत्यत्वम् । किञ्च । ये ये कामा दुलमा मद्येलोके नस्तान् कामान् 
छन्दतः प्राथयस्वेति पूव कामरब्दस्य कामविषयेषु प्रयुक्तत्वात् 
कामे कमि पुरुषो निर्मिमाण इत्यत्रापि कामपदेन तद्विषय पव ल- 



३ अध्याये २ षदुः। ८७५ 

येन खरपः स्थाद् । जागर्तीति ब वनाव । इछपूर्वक च स्वश 
जति । शतायुषः पुत्रपोश्रानिहि कामव्रिषयाः . पु्रादय उक्ताः। 
ते च निर्मिनाः परलोकक्षाधका इति रोक्जयकरल्यना । चकार- 

द्येन कार्यकारणगताः सर्वे धमां उक्ताः। वस्माच्छरत्युपपरिभ्यां 

सप्रपपञस्य सिद्धताव तककृतगुणदोपपम्बन्धे पूर्वोकतदेहनिर्माणं 
व्यथमियेषं प्राप्तम ॥२॥ 

मायामात्रं तु का््स्येनानभिन्यक्तस्वरूपत्यात् ॥ ३ ॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्षयति । सख्ग्रशटषटिमांयामात्रम्. । तप्र 

यते । वीप्मया श्ियाधिरपणत्वन चेच्छापूवेकतेत्वतोऽपि भगव- 

त्कच्तंकल्वम । न हि जीव दृच्छापू रकं स्षङ्केगायुत्गाधकं सवयं सू- 

जत् । अन पनन ज्योतित्रौष्यणस्य., उनेक स्रीभिः सह मोदमानो ज- 

क्षदुनेवापि भयानि पर्यन्ित्यादिवाक्य उक्तायामपि खष्टो श्रदकनू- 

कना निश्चाय्यते । किञ्च, शतायुषः पुत्रपोश्रान् णीष्वोति दई काम- 

विषयाः पुत्रादय पेदिका उक्तास्त च भगवन्निामताः । सदेवानि 
कःन्तया मीतास्मृतेः । अतः परल्येकनिम।वृत्वस्यापि साधका 

इति ब्रह्ेवात्र कु । न हि जीवेन स्वपित्रादयः करु राक्यन्ते । स्व- 

पूथरजत्वात् । ठोकञ्रयकल्पना च जीवपक्ष तु न. कापीत्यतो $पि ब्म 

कलतेकत्वम् । चकाराथमाह । # चकारेत्यादि + । कारणगता धमोः 

सामध्यमुपादानगोखरापरोक्षक्ञानाद थः । कायेगताः स^यत्वाद् णः । 

सिद्धमा । # तस्मादित्यादि # । # सिद्धत्वादिति # उक्तप्रकरः 

सल्यन सिद्धन्वात्। सूत्रयोजना तु पूवेसुश्रीयस्यादेति पदस्य बचन- 

वि्पारणामन कार्यौ । एके शाखिन निमोतारं जाहुः । पू्रदबश्च 

ठदाहूरिन । तेषां बक्वृत्वं तु बोधकत्वात् । तपांमि सघोणि.ख. यद् 

षदुन्तीतिवद् शोध्यम् ॥ २॥ 

मायामात्र तु कारस््वनानमिन्यक्तस्वरूपत्वात ॥ सिखान्तं 

व्याङु्भन्ति # तुशब्द दव्फदि # । # पक्षमिति # । सत्यत्वपक्षम | # 

मायामात्रमिति #। देदिके निघण्टो प्रहानामद्ु, माया वयुनम् अभि- 



८७६ सप्रकार अणुभाष्ये । 

हैतुः-काछ्येनानमिव्यक्तसख्रूपत्वाव् । छतस्नतेन यस्य याहं 

स्येति पाठादथेश्चन्यः पत्ययो माया तदात्मकमिति भास्कराचा- 
योः। मायाशदो शाश्चयैवाची । जनकस्य कुले जाता देवमायेष 
निर्मितेव्यादिषु तथा इदहौनात् । न तन्न रथा शतयत्रापि सकलपुरुषा- 
चमाव्यतया न भवन्ति । अथ रथान् सृजत इत्यपि स्वप्रदगनुभा- 
घ्यतया तत्कालमात्रावसानात् जत शत्याश्चयरूपत्वमुपपद्यते । न 
हीददी सष्टिओंवेन कन्तु शक्या । संसारदशायां जीवस्य कार्स्न्येन 
अनाभेव्यक्तस्वरूपत्वात् तादशसामथ्यौयोगात् । अतः सा आश्च- 
यात्मिकेनि रामानुजाचायौः । सिद्धान्ते तु सामथ्यविशोषो माया । 
अष्टमस्कन्धे, नरवन्मूढ मायाभिमोयेशान्नो जिगीषसीति । प्रथमस्क- 
न्धे च “अपयत् पुखर पूणे मायां च तवुपाश्रयाम् । यया सम्मो- 
हितो जीव भात्मानं त्रिगुणात्मकम् । परोऽपि मनुतेऽनथै तच्छृतं 
चाभिपद्यतति कथनात् । अत इंदवररस्य या ग्यामाहिका शक्तिः 
सा माया प्रकृते हेया । तन्मात्र तदकोपादानकम्। तेन बाह्यापादाना- 
ऽऽदिव्यादृत्तिः । # सत्स्नत्वनेति # । दशः कालो विष्यसक्िधिरि- 
न्दियव्यापारो बाधाभावश्चति कात्य, तेन । तथाचेन्द्र जालिकेन 
नटेन यथा सामाजिक्यामोहेन कोतुका् मायामात्रसृष्िः करियते, 
तथश्वरेण जीवव्यामोहनादथ स्वप्रसृष्टिः क्रियत इति न तस्याः 
सत्यत्वमिल्यथः। 

अत्र बहनि मतानि । तत्र भास्कराचायौः पूथवासनावासितं 
श्ुमाश्चमकमप्ररितं नाडीषु परिवत्तेमानं मनः स्मरतिज्ञानहतुभवति । 
स एव स्मयमाणोऽथः प्र्ययालस्बनः। यान्येव जाग्रत् पयति तानि 
सुत इति श्रुते : । श्यं च जीवखृष्टिः । शुखदुःखप्रतिमासनाव् । 
नेश्वरस्य । य एष स्वगने महीयमानश्चरति एष आत्मेति -धतेरिष्याहुः। 
तेन तन्मत जीवकततेकं स्मयंमाणाथविषयग्रस्ययमाबमेव खध्रसश- 
रिति सिद्धति। 

भिश्चुस्तु. सन्ध्यसूतरे, न तश्र रथा इति श्रुतेः, स्वपे च जीवः 
सुखवुःखभाक्ता स्वमायया कटिपतविश्वलोकं इति कैषस्योपनिष- 
श्छर्तेशभ्चोदाहरणन ब्टिमङ्गाङृल ततो निमोतृसूतरे स्वपरसष्टिमीभ्वर- 
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क सृकामुक्तया, तहि स्वयं विहत्य स्वयं निर्मायि्यन्यनिरपेक्षताबोध- 
कस्य स्वयपवस्य कथं सङ्गतिरित्याशद्भायामः, उपाधिद्धारकोपादाना- 
भिप्रायेण खयम्पदप्रयोग दहति, न तत्र रथा इत्यषरोक्तं ओवकल्- 
त्वमपि, पच्यते तण्डुलः स्वयमेवेतिवदुपाधिद्वारकपरिणामस्वात- 
न्ध्यविवक्षयोपपन्न मित्युक्त्वा नतो, न तत्र रथा इष्यत्राद्टद्वारा पर 

स्परयां गोणे कनैत्वं जीवस्योक्तमतो न विराध शति कस्यचिन्भतं 
्वोकत्वा ततो, ननु स्पप्रे ज्ञानमाध्रमवरास्तु फिं तत्र खष्टिकत्पनय- 

व्याशङ्कयामाह । स्वप्र जाग्रदेव पुत्रादयः प्रतीयन्त । ते चत्म- 
चेतन्यमाश्रा भवितु नाहन्ति । निन्यतापसेः स्वरूपर्यंतन्यस्य निरा- 
कारन्वाच्च कर्मक्नैविराधनेक्षस्य मास्यभासकफतानुपपतश्च । जाप्र- 
स्पदाथांनामपि तथात्वापरया विक्ञानवादि बर मताभ्युपगमापरेश्च। 
यदि खवुद्धधटाकारः परिणाम एव ज्ञानशब्देनाच्यते नदरा स पवा- 
स्माभि: स्वप्रखष्टिस्टयने । नंवमिभ्यत दति विषः । स्वाप्राः पदा- 
थाः ग्राह्या भवितुं न युक्ताः बाधकं विना अन्तःष्यत्वांशे स्फुटप्रत्य- 
्षतांशे च वाघोत्तपमप्यनुभूयमान भ्रमन्वकल्पनानौचिल्यादिष्याह । 
मायामाच्रसूत्रे, स्वाप्ना विषया रेन्द्रजाटिक्रवत् परमेश्वरमायाकाय- 
तया मायामात्राः, न त्वभावस्वरूपास्तुच्छाः । नाभाव उपलण्धरि- 
ति सुघ्रणाव्यन्तासतं उपर्टाभ्धनिपरधात् | पन्द्रजालिकेभ्वरयार्विहोष- 
स्त्वियान्, यदेन्दरजालिक्स्य मन्त्रादि, दभ्वरस्तु माययैव व्यामाहय- 
तीति तयेव मनसः परिणाममात्रमर्थ करफकुण्डलादिवश्निभिमीन । 
स्वाप्रविषये ब्रुडि इस्यतिरिक्ताकाऽऽरा वुद्धन्रतिरेव माषो भ्रम श्त्य- 
ऽतस्मिस्तदृबुदिभ्रम दृष्यादिरूपं लश्चषणम पि तुल्यमित्याह । नेन 
तन्मते बुदधग्राह्यो मनःपरिणामविहहधः स्वप्रखृष्टिरिति सिध्यनि |“ 

माध्वास्तु सन्ध्ये स्थानं माया माश्रं, मनोगतान् पूर्वानुभूतव 
स्तुसंस्कारानुपादानाह्ृस्य निमिसतभूनया स्वच्छयेवेश्वरण निर्भिन- 
म् । “मनोगतास्तु संस्कारान् स्वच्छया परमश्बरः। प्रदहोयनि जी- 
बाय स स्वप्न इति गीयते। यदन्यथाः्घजाप्रस्वं सा भ्रान्मिम्नत्र त- 
त्ता । अनभिव्यक्त रूपत्वाक्नान्य मा धनजे मवदिनि ब्रह्माण्डव कथा- 
त् । अत्र स्वरिरदददनादीनामसच्छनिरासायानाईमनोगनमप्रहणम। 
यदन्यथात्वमिष्यादिना च स्वप्रविष्याणां जाच्रत्पवाथत्वमेव बाध्य 
त इति तत््रतीतिरव भ्रान्ता, न स्वप्रतीतिरित्याहुः। तेन तद्का- 
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स्वरूपं देदकालवस्तुसापिक्षं तथाभभिव्यक्तिः कात्स्यैनामिव्य- 
क्तिस्तदभावाव् । 
अयमाशयः। श्रुतिः शृष्टिमिवाह,न तस्य पयल्ममपि। यथैतदातम्मिदं 
सर्व, तत् सयमिति, आत्मानः. सयमङुरुत, तत् सयमियाचक्षते, 
कथमततः सज येतेवादिश्रुतिपहसेभ्योऽस्य सतं प्रतीयते। तेवं 
स्वप्रपपञस्य श्रुतिराह । सयभरयोजनाभाशाञ्च । स्वमात्रविहारष्तु 
रदामायाविलान्माययापि सिद्धयति। नापि भिन्नः प्रपथः। जीव- 

कारमते संस्काराणामुपाद नत्वं, माष्यकारमते तु संस्फाराणामेव 
विषयत्वम् । मायापद् च मनसः संस्कारस्य घा वाचकमिति सि- 
ध्यति । तत्र सु्रादायं स्फुरकुवेन्तः स्वप्रषषटेः सत्यत्वं प्रथम निर- 
स्यन्ति । # अयमाशय हत्या #। # अस्येति # । षाष्यप्रपञ्चस्य । 
अत्र च सदयत्वं जाग्रक्कियमाणा या तसत्परतिनियता यावदुरथ॑क्रिया 
तत्कारित्वं विवक्षितम । नतु साक्षात् परम्परया वा ब्रह्मोपादानक- 
त्वमाच्रम् । परम्परया ब्रह्मोपादानकषत्वश्य मायामात्रेऽपि सत्वात् । 
नाप्यथक्रियाकारिन्वमाच्रम । वश्य प्रतिषिम्धादिष्वपि द्रौनात्। छाया 
भत्याहयाभासा भसन्तोऽप्यथे्षारिण इति भगवद्वाक्षयाच्च । # ने- 

वमिति # । न सलयत्वं ब्रह्मात्मकं वा । तथाच तादाश्ुत्यभावऽि 
भगवत्कलृकतवादाश्वयेरूपत्वाच्च यः सव्यत्वाप्रहः सोऽसङ्कत शतय- 
ः। ननु सव्यत्वस्याध्रावितत्वेऽपि, स वै तैव रेम प्यत्र सृषटर्धि- 
हाराथैत्वश्य धावितत्वात्तद्बगेन सत्यत्वे कल्प्यत शत्याशङ्मयामा- 
हः । # सतयत्यादि # । विभजन्ते । # स्वमातरेष्यादि # । तथाच 
नरवन्माययाऽपि विहारसम्भवान्न तदूषलेन सलयत्वं कस्पायतुं श- 
क्यमित्यथः । ननु यजत्र स्वप्रखष्टिखले, तस्य वा पत्य पुरुषश्येति 
जीष पवोपक्रान्तः प्रस्वपितीति स्षापलिङ्काश्च षोधितोऽतत्तर्कता 
सा मिथ्याऽस्तु । तत्र विहारोऽपि जीवस्येव, नेह्वरस्य । काठके तु 
प्रकरणलिङ्कवाक्यरोषेः परमात्मेव प्रतीयत इति तर्कतः प्रपञ्चो भि- 
श्नोऽस्तु, तश्य सत्यत्व आश्चयेरूपत्वे च को दोष इत्यत आहुः # नाषी- 
व्यादि #। योहि प्रप भिन्न भपाचतेसन सवैसाधारणः, का- 
रस्म्यनाभिभ्यक्तस्वरूपो बा येन भिन्नत्वं कल्पयितुं शक्यत । छन्तु 
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स्येकखात् । अविधया मन्यते इति वचनान वत्सुखटूःखभोगा- 
थमपि सयलमद़ीकतैन्यम् । स्थानद्रयपतिज्ञा च विरुद्धयेत । 
जीवतो मृतश्च पश्यतीति जीवद्रयदशेनप्। अतो लोकद्रयपरतिच्छ- 
यरूपत्वान्मायया क्रीडायामन्यानुरोधाभावेनातिषुलाद् भगवत्छत- 

यदेकेन हष्यते तन्नेतरेणेति प्रतिनियत दर एींवस्येकत्वात् । अतो 
न भिन्नः किञ्च । स यदि भिन्नः सत्यः स्यात् तदा तद्धोग)भ्पि 
भिन्नः सल्योऽनुभूयेत, धव्या बोख्यत । शरुत्या तु जीवस्य भोगस्तत्रा- 
कानि पव वेष्यते । हिताख्या नाडीरपक्रम्याथ यत्न प्रन्तीव 
जिनन्तीव हसतीव विच्छाययति गत्तमिव पतति यदेव जाग्रद्धयथं प- 
इयति तदृश्राविध्यया मयं मन्यत हति वचनात् । पवमव, अथ यत्र 
राजेव देव इवेत्याद्िनिक्तै सुखमप्याक्ञानिकम् । अविद्यया मन्यत 
शस्यस्य देदीदीपव तुभयत्र सम्बन्धात् । काटके तु न भोगवचनम्। 
अतः परं भेद साधकत्वेन क्ैमेदोऽवदिापष्यते । सोऽप्ययुकः स्वप्रस्- 
एवाक्येऽपि जीवकचेत्वाय्योधनेन तव् भावात्। तच्र ह्यात्मञ्यातिरे- 
वायं पुरुप पति कथनोक्तरं कतम भति प्रदने, याऽयविक्षानमय 
पुरपः प्राणेषु हृदयन्तर्ज्योतिरिति प्रतिवचनं दत्वा तादृशत्वं जीवश्या- 
प्यम्तीति तक्निराकरणाथै, स समनः सन्नुभौ खोक सञअरतीात्या- 
दिना जीवतुट्यतया क्रीडितुरन्यस्य कथनन तस्मिन्नव तत्कनृत्वस्य 
सुपुष्त्युतकरान्त्योर्भेदेनेति सूत्र व्यवस्थापितत्वाव् । जीवस्य स्ववुःख- 
भयादिजनकषृष्टिकरणायो गाश्च । कास्न्यनानभिव्यक्तस्वरुपतया स- 
त्स ङ्ुःल्पत्वाचयमावाच्च । अतस्तत्र भगवानव कत्ता । ज्ीवस्त्वयि" 
द्या वुःखादिफामिव कत्तत्वमापि मन्यते । अतो न तन्सुखवुःखमा- 
गार्थमपि स्वप्रप्रपञ्चस्य सत्यत्यमङ्खाकत्तत्यम । किञ्च । यदि स्वाप्र 
प्रपञ्चस्य सत्यत्वं स्यात् तदा, तस्व वा पतस्य पुख्स्य दवे एव श्वाने 
भवत शद च परलोकश्यानं चेति धुत्युक्ता स्थानदयप्रनिक्षा च विय 
प्येत । ननु तत्रैव, सन्ध्यं च तृतीयं स्यानं तस्मिन् सन्ध्ये खन नि- 
छन्नुभे स्यान पश्यतीदं च परलोकथ्यानं चति तूर्तीयमप्युकम । स- 
त्यमुक्तं, परं तूमयविलक्षणतया तश्र च लोकद्वयदशोनं ज्ीवनां मु- 
तनां ख ददनेन | न हि ते तत्र सन्तीति प्रागवौकतम्।अतस्तूर्तीयत्व- 
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मात्रवाचकलाश्च श्रुतेरतिरिक्तकलपनायां प्रमाणामाषार्ज्योतिः- 

शाङ्ञनियमाभावाख्च मरायामात्रमेव खप्र इति न तक्कृतगुणदोष- 

सम्बन्धः । दीक्षितस्यान्नमोजनादिप्रायश्चित्त तु भगवत्रीदायाम- 
पि प्रतिच्छायत्वात् क्रियते । तदानीं कर्वलस्यारोपाव् । अन्यदा 
कर्तृतवस्याशाञ्चलान्न धरमाध्मंजनकतम् । देवताह्ादिस्तु जीव. 

ऽपि रोकद्यप्रतिच्छायरूपत्वान्न तेन प्रतिङ्गाविरोधः । सत्यत्वे स 
स्यदेव । नच किमीदशसएचा कीडयेति श्यम् । मायया क्रीडा- 
यामन्यानुरोधाभाषेनातिसुखत्वात् । अतो भगवस्टृतमात्रवा चक- 

त्वात्काटकश्चुतेसदषलेनातिरिक्ति सलय्खएटिकलट्पनायां प्रमाणाभावा- 
न्नातिरिक्तः खाप्नः प्रपञ्च इव्यथः । ननु कात्स्न्यैनानभित्यक्तत्वस्य 
जीवधिरोषणत्वे, न तन्र रथा इति भुतेश्चाश्चयथेपरत्वे सति जीवददेन- 
स्य ब्नाम्तित्वात् कि वा स्वप्नस्य भवदभिमतमायामात्रत्वगमकं 
येन तस्छृतगुणदोषसम्बन्धा नाङ्गीक्रियते इत्याराङायामाहुः । # 
ज्योतिरिल्यादि #। मेषादिराश्ग सूये पतावदिगमतावती रातिर 
स्मिन् देशे चत्यािनियमस्य तत्राभावात् तथेति न तत्छृतगुणदोष- 
सम्बन्ध इत्यथैः । ननु यदि स्वप्रप्रपश्चो मिथ्या तदा दीक्षितन खमरे- 
इक्नभोजनादौ कृत यदीक्षितस्य प्रायश्ित्तविधानं तद्विरुद्धेत । मि. 

थ्याभूतरे मोजनादौ तदयोगादित्यत आदुः # दीक्षितस्यल्ादि #। य- 
द्यपि वन्न भोजने तथापि स्वाप्निक्यां भगवत्कीडायां भाजनसदश- 
त्वात् वदान जीवेऽपि कत्तत्वस्याविद्ययाऽऽरापात् प्रायशित्तं क्रिय- 
ते । यथा व्रीह्यमवेऽपि नीवारण का्यसद्धिस्तद्वदत्रारापितकनत्व- 
मादायाप्यपराघसिद्धेः। शास्रेण यक्चकमण्यव क्तैत्वे नियमिते नि- 
षिद्धेष्वाभिमानिकक्तेतवस्यापि दोषत्वादििति । अनो न तेन तस्य 
सष्यत्वसिद्धिरित्यथः। पतवुपष्रम्भाय युक्तयन्तरमाहुः # अन्यदैत्या- 
हि # । तथाच यदिसा सत्या स्यात् तदा तेनान्यदापि धर्माधर्मौ 
स्याताम् । तथा सति, स्वप्नष्वगम्यागमन ख धन्यमित्यारिकं न स्म- 
यतेति स्ता मिथ्यैषेत्यथैः। ननु यदि स्वप्नः स्वीऽपि मिथ्या स्यात् 
तवा तच्र देवतादरनाऽऽ्ादिकं न स्यात् । मवद्वाभ्नुभवादिविसंवा- 
दि स्यादित्यत आहः # दवतेत्यादि * । जीवा इन्द्रादयो यागोत्थ- 
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बह्मणो्विधमानतवाद युक्ता । अलोकिकङ्ञाने हि भरतिच्छायत्वावं 
संवादः । चिद् मगवदावेशे ईषत्तवादोऽपि । तस्मात स्वतन्त्र 

, सयतायां प्रफणाभावान्मायामातरं स्वप्रपपञ्र इति सिद्धम् ॥ १ ॥ 

शणः वजन भयो ड 

समथ्यौः, घ्रह्म स्वत पवातिसमथम् । अतः समाधाविव स्वष्नेऽप्य- 
न्तद प्रवद्य विद्यमानत्वाद रोना $शश्षादकं ददाति, तदानीं षु- 
द्विजौगर्तीति खमप्नद्र्ठा जीवाऽप्यनुभवनि । तन तस्य तद्रा रथा- 
द्विवत् करणामवेन खप्नत्वाभावात्ततसल्यता युक्ता । किञ्च । तत्र 
यज्ज्ञानं जायत तन्न टौफिकं तत्तदिन्द्रियाजन्यत्वात् । किन्त्वातम- 
उोतिवैव जायमानत्वादलोक्रिकम् । तरसिमिश्च क्ञाने परनिच्छायरूपं 
सवं भासत दन्युपपारदितम् । अतः प्रतिविस्बवदस्यासत्वं चदङी- 
क्रियत तदा तद्वदवास्याऽ्प्यथकियाकारित्वरूपः संवाद उपपन्नः। 
किञ्च । यथा प्रतदनास्यायिक्रायामिन्द्र भगवद्ावह सति तन स्वा- 
पासनाद्युक्तं तथाज्रापि कचिद्धगवदाद्दा सति शान क्रियायां चात्क- 
वरूप दंपत्संवादा भवति । स च भगवदरावशस्यव धर्मानतुख- 
प्रस्यात तावतापि न स्वग्नस्य सल्यत्वरसिदधिरिन्यधः । सिद्धमाहुः । 
# तस्मा द्विन्याद् #। ननु भवत्वेवं स्वप्नस्यामत्यन्वं तथापि तस्य 

जीतरक्रन कत्वं न प्रतिक्चप्तुं शाकयम् । केवत्योपानि्ादि, स्वप्र च जी- 
वः सुखवुःखभाक्ता स्वमायया कर्पिनविश्वलाक्र इनि जीवमायाक- 
स्पितत्वकथनात् । भीभागवत च, `यथा शयानः पुरुषा मनसेवान्म- 
मायया । सृष्ट लोकं परं स्वाग्नमनुविद् वभासनः हनि स्वाप्नसधू- 
स्वकथन।चचतिचन्न । श्रुनब्रह्मप्रकरणस्थन्वन स्वमाययत्यत्र स्वमपी- 
ता भवनीतिचत् स्वपदून ब्रह्मण पव परामवर्णीयत्यान् । जीवक- 
नृत्व स्वप्रतिकरूलखृष्टिकिरणविराधकूपस्य वा वकस्य प्रागधोक्तत्वात्। 
ीवपर,मर््रपक्षऽपि कल्पितपदनाक्ानकःमव कलन्वमायाति, न तु 

ब्रह्म यथा नटवज्ज्ञानपूवकं करति तथा । अज्ञानिङ तु नद् ब्रद्म- 

कनी स्वकरनल्वाभिमान एव पयवस्यतीति नन तदसिद्धः। धामाग- 
वनचाक्यं तु न स्वप्नसृटकिनारं नर्णतु प्व्र्तं. किन्तु तदृदृष्टान्नन 

वरह्मणः खष्रल्वमनुप्रविषटन्व च वायुम । दृ्रन्नस्तु पर्प्रासद्धा- 
क ह 

८.१ 



८८२ सपक अणुषाष्ये । 

` सुचक्श्च हि श्रुतेराचक्षते च तहिदः ॥ ४ ॥ 

ननु ति जीवमा्िकमेकद शेन किमिति खजनि तत्राह । मू- 
चकः शुभाथुमफलमूुचको मवति स्वप्र: । चक्रारान् क वदा्- 
विशेपदानम् । कलिकाले; प्रयक्षे बाधकतात । यु क धाप्यम- 
यः| प्रातःमूचकफलस्यव इषवान तु स्प्रपदार्थस्य । मुचकति 
प्रमाणमाह । यदा कमेमु कम्येपु सिय स््रेषु पयति । मभ 
तजर जानीयात् तस्मिन स्वरथनिददनङयादिश्रतेः । किञ्च । 
आचक्षते च तद्रि. । खथध्यायविदन्तयेवायचक्षत । भगेोःणं 
गोपत ् रराणामियादिना । तस्मात् मूचनार्थं जीवपृर्न- 
प्रति ॥ ४॥ 

क कम्य चप पदि 

ऽपि मवतीति तमादाय जीवस्य स्वाप्नपदाथच्रष््वं सदानि। नप्रा- 
मिमानिककनत्वाद्घाकना्वापि वो धर्नासद्धन दएटान्तस्य वाथ इति 
तेनाप तदासद्ध: । तस्मात् पूवक्तिमनवद्रम् ॥ ३॥ 

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तददिदः ॥ सूग्रमवनारयरन्ति । 
# नन्वित्यादि # । यदि स्वक्री डाथं सृजति तर्हिं तत्तज्जीवसाश्षिक्र 
पदार्थफदेशन द्रव्यश्न्यधममात्रण कुन: सृजतालयथः । व्याङ्गव- 
न्ति। # सूचक इत्यादि #+ । # आज्ञाविशयदू्नामति # । तथाच 
तेनापि तस्योत्कषसूचक्र इत्यथः । # भयमिति # सूचकन्वादि रू. 
पः। तश्र हेतुः । प्रा्तरिव्यादि # । # पद्राथस्यति # अमव्यत्वाद्रति 
शोषः । # इत्यादिश्रुतेरिनि # । आदिपदेन, पुरुषं कृष्णं कृष्णदृन्तं 

प्यति स पनं न्तीत्याद्यद्युभसूचकश्रुनेः मग्रहः। श्यं स्फुट्म । 
चतेन, मन फ मनुष्याणां पूवरूपाणि दरसतीत्यादु, परिणमति फ- 
लाक्ति. स्वभ्रचिन्ताऽस्व्वीर्रित्यादि च सधे सूचितं केयम् । तन 
ये स्वाप्नमतितुच्छमभ्गुपगच्छन्ति ताक्नरम्ते षेदितव्यम् । नाहतमभ्य 
खपुष्पादि तुल्यत्वे तद्भानप्रसद्गन सूचक्रताया यकतुपरराक्यन्य।- 
हिति॥४॥ 
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पगमिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपययो ॥५॥ 

किञिदाशष्य परिहरति । ननु जीवाय भगवन सषि क- 
रोति प्रदरीर्याति च सरस्य स्वरीराप् । अशश्चायम् । कथपस्य 
दुःखित्रपियःशषशय परिहरति तुशब्दः । अस्य जीवस्वन्वयादिं 

निराष्ठतम । कत्र हेतुः पराभिध्यानात् । परस्य भगवतो ऽभितो 
ध्यानं स्वस्यनृस्य च सर्वतो भोगच्छा, तस्माद् ईइवरेच्छया जीवस्य 
भगवरद्धमततिमावः । एेखर्निरोमावारीनतं, पराधीनत्वं, बीर्य- 
तिमेमावात, मर्वदृःवमहनं. यशम्तिगोमात्रात् सर्वहीननं, श्रीकि- 
राभावाञ्जन्पादिमवापद्रपयनं, ज्ञानतिराभागारृदादिष्वहं बुद्धिः 
मववरपरीनहानं चापम्मारमहितस्पव, वराम्यतिरोभावाद् परिपयाम- 
क्तिः । व्सश्वतुर्णो क्रार्य विषयया दर्योम्तिमव्रदिववर, नान्य 
था । युक्तो यमैः । एकस्यक्रंपाकल्ये ऽपि तथा मावान् । आ- 
नन्दां गम्नु पतमत्र तिराहिना, यन जीत्रमावः। अनर कापपयः। 

पर, भिष्यानान्तु निगहितं ननो ह्यस्य वन्धरचिषर्यया॥ सृश्रमव- 
तारयन्ति । ॐ क्रिञिदित्यादि # । तुदान्टाथक्थनमुग्न नद्विमज- 
न्ते । # नान्दन्यादि # । परिहारं तयाक्रुयान्न । # भम्य जोाव्रस्यत्या- 
दि #।* नृणामिति #। पश्वयादि चतु एयनिरोभावानाम ।#विष- 
यथा दयात कजन्यथा ननेन्नानवरग्यानरमभावयोः काग्रमित्य- 
भः । तन इत्यादिकं उ्याकु्न्ति। # तिरोभावादूत्वं नान्ययनि * । 
पम्चयाद्रानरामावादव बन्धव्रिपययान नतु स्वन इत्यथः | गक्छत्व 

वि ।ष्वान्त् । ‰ पफकव्यत्याद्र #। ग्क्त भगः र वररत्याद् ब्राक्य्ात् 

पूणा पपयव्रुया मगवत्यव । नन्पथ्य पक्श्यश्वयादग्क[भग्राङ्श्य 

भप यत्पाद ब्रड्ूुःजत्यादवक्रिगम्त्था निश्चव्न वस्वरमव्रान् । ननु 

भवदव वन्यिपययाविति युक्तमित्यथः । नन्वानन्दां गनिमभावा. 

दथनदूदढधयं कुना नस्वीक्रियन व्यत टुः । # आनन्दत्यादि #। 
# पूर्वामिनि # । ब्युच्चरणका+ । द्विविध हि जीवाः सदा मुनाः। 



८८४ सपकाशे अणुमाष्ये । 

अकामरूपतादानन्दस्य । निद्रा च सुतरां तिरोभावकरजीं भगव- 
च्छक्तिः । अतोऽस्मिन् प्रस्ताषे जीवस्य धर्मनिरोभाव उक्तः । 
अन्यथा भगवत देखयादिलीला निरिपया स्यात् । तस्मान जी- 
वस्वरूपपयालोचनया फिञिदाशङडूनीयम् ॥ ५ ॥ 

देहयोगाद वरा सोऽपि ॥ ६ ॥ 

ईदवरेच्छयेशर्यादितिरोभावं स्वमते निरूप्य मतान्तरेणापि 
नियतधमेवादेन निरूपयति । देहयोगाद्रा । देहमम्बन्धादेवास्य 
सर्वतिरोभावः। विपगयो वा । अपिशब्दादन्यत् । अस्मिन पष 
देहवियोग एव पुनर्यादिमापिः । पूर्वस्मिन् कलये विधमानेऽपी- 
ति क्षेपः । न सखीञखरच्छया वरिक्रस्पः । 

कश्चित् परशब्देन देहादिमाह । वदा अभिध्यानयोगयोर- 

न्धयोग्याश्च । तत्राद्या: सेवायोग्या हति तेषु स्वरूपानन्दमानश्येव 

तिरोभावो, न धर्मरूपस्य, नाप्यैश्वयोदेः । दितीयेषु यथायोग्यं 
सर्वेषां तिसेमाव हति निणयादिति । अत्र गमक्रमाहुः । # अत 

पवेव्यादि # । नन्वन्रैतज्निरूपणष्य फः प्रसङ्ग इत्यत आहुः । # निद्रा 
चेत्यादि # । तस्व प्रयोजनमाह: । # अन्यथव्यादि # । सिद्धमाहूः। 
# तस्मादित्यादि # । # किञ्चिदिति # । वुःखित्वायुपपत्यादि- 
कम् ॥५॥ 

देहयोगाद्वा सोप्पे ॥ सूत्रप्रयाजनमाहुः। # हेऽ्वरेच्छेत्या- 

दि #। अ्याकुवैन्ति । * देहव्यादि # । वाशब्दाऽधारणे, अनादरे- 
घा । सूष्टमदेसम्बन्धादेवास्य सः । आनन्दैश्वयादीनां तिरोभावो 

विपरीतज्ञानं वा । अपिशब्ददन्यद् बन्धवुःखादि । पतस्य पक्षस्य 

जधन्यत्वक्ापनाय पक्षद्वयतारतम्थ स्फुरीकुवन्ति । # भस्मिक्नित्या- 
दि #। # नन्वित्यादि *# । कचिदरीहवरेच्छया कचिदेहयोगेनति चि- 
करपो नात्रािप्रेत इत्यथः । उक्तव्याख्यानदाढ्ाथ व्याख्यानान्तरं 
दूषयितुमजुबदन्ति । # कथित्परशाब्दन देहादिमाहति # । देहा 



ह अध्याये २ पादः। ८८५ 

कस्मिकरता स्यात् । मर्वैस्य वशी मवैस्पेशान इति विरोधश्च । 

कशचित्त तस्याभिध्यानात्, ततीयं देहमेद इति श्रुयनुरोधन 

जीवकर्तकामिध्यानं मला, अतिरोहितमिति कस्पयति । विषयंय- 

दब्देन च मोक्षम । वद्रध्याहारेण च बूब्रदयं योजयति। तद् 

रम्भकं कर्माहिव्यथः। इदं च न प्रमद्धधद्माप्यस्यम् । मध्वरामानु- 
जसेंवमिश्रुमिः परामिध्यानपदे व्रह्मकनतृक्राभिध्यानस्येव व्याख्या 

नात् । अत इदानीमुन्सश्नम्येव फस्य चिन्पनस्याम्रः । दूपर्यान्ति । # 

तदत्यादि #। # आकस्मिकतति # निर्हतुकरना । तथाच दहारम्भ- 

कन कर्मणा वन्ध विपरालज्ञान चाभ्युपगम्यमने$भिभ्यानयोगयो्निं 

हेतुकलया तत्पदप्रय्ागवंयथ्य स्यात् । वन्धः फमाद्यधोानत्व इश्व 

रस्य सवनियन्तृत्वभङ्न सवेस्ययादिश्रुतिश्च विरुध्यनेत्यत उपेक्ष्य- 

मित्यथैः। शाङुरभस्कगचाययंमेतमादुः । # कश्चिस्वित्याद् # । 

परकमत्यदिकवचननेदछग्ः । ध्रुतिस्तु इवताईइवनरस्था । क्षात्वा दैव 

सश्रपाद्ापदानिः क्षाणः कदो जन्ममुन्युप्रहाणिः, तश्यामिध्यानात्ृनीयं 

दहभदे विदवेदवय कवल आप्तकाम हति । अथस्तु- दवे श्ात्वा- 

हेवक्षानेन सर्वषां पाशानां बन्धकानां पुण्यपापादानामपदानदाह 

क्षीणोर्ग्येः कटशेराविदयास्मितादिभिजन्ममनयुप्रहाणिः पुनः पुनज- 

न्ममरणप्रवाहनिन्रतिः तस्यामिध्यानात् परमश्वरविपरयकाच्चिन्न- 

नात् देदमदे दहनिवृ ती, दहमदैरितिपाठ नानदेहंः तृनायं वि- 

न्यन्यं रहिकाच्चन्द्रादिलोकसम्यन्यिनश्चभ्वयावतिरिक्तं ब्रह्म 

लोकसम्बन्ध्येभ्वयं भवदिति हाच: । ननः कवलो प्रह्मभून पकः 

म्नो भवतीति । तनीयदेहमदं इन पाट तु एाहकान पारन्मंकिका- 

छख तृतीयो क्ानिदहस्तस्य निद्ृत्ता सत्यां चिद्रवेदवय प्राप्य प्रह्मभूता 

भवतीत्यर्थौ हेयः । पतस्यां शुनो परमिध्यानपदन परमरश्वराव्रपय- 

कः ध्यानम् उच्यत एत शबद साम्यङनन पलतदनुराधनदवरावववक 

जीवकसकाभिध्याने सौ्रत्येन विचार्य पू निरोहिनमेदघय न- 

स्माद्धतारतिरोहितं भवतीति कल्पर्याति । तत ददवरादवास्य ब्र- 

न्धपिपर्वयो हव रापरिल्लानाद् बन्ध शेदवरपरिज्ञानान्माक्च इनि । नदृ 

दूषयन्ति । # तदित्यादि # । तथाच यि ब्रह्मवादं जानीयाईह याग- 
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बह्मयादापरिद्नानादसङ्तेश्च साधनेोष््ेशचस्य भ्रानोक्तमित्ुपे- 
ह्यम् । निद्राया क्वरिकङ्ञानामावावक्तरत्ाद् यथा व्याख्यान 
एवार्थः ॥ ६ ॥ 

तदभात्रो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
पङ्गाञ्जीवम्या्ानं निर्य घरपर केवच्मन्ानं निरूपितं 

स्थनसग्रामावे निरूपयति । एतं श्रूयते । नादीरनुक्रम्य › तामू 
तदा भवति यदा सुद्र; सपरं न कञन पएत्यति । अथास्मिन् १्- 
ण एवेकथा भवतीति । तथा मर्गिनालना सम्परिष्वक्तो न बां 
करिञन वेद नान्तरमिति । तत्र मंदायः। सप्र प्रपञ्च 

ज्पककयि 

सूरं सिद्धान्तीयत्वेन नारीकुयौत् वारब्दं च जीवेदवरान्यन्वाश- 
ङुगव्याब्रस्ययै न व्याकुयीत् । ब्रह्मवादे ऽन्येषां हतृनामिदमननेवमवे 
करिष्यामीती श्वरेच्छायाः शरीर पव प्यापारनया निवशाद् अवा- 
न्तरेऽस्मिन्नवस्थाप्रकरणे देश्वराभिध्यानरपसाधनेपदेस्याऽस ङ्त 
तथेत्यथः । स्वोक्तव्याख्यानस्योचितत्वाय पूर्याक्ता युक्ति स्मारय- 
न्ति। # निद्राया इव्यादि # । इदं हि निद्राप्रकरणम्। निद्रा च त्र. 
वात्रसरं प्राप्नोति यदा विवेकन्ानं न भवति । अनो क्ञानतिरोभा- 
घल्येवात्र वक्तव्यत्वात् वस्य चोक्तरीलव बाथाद् यथोक्त पवा 
इयथः ॥ ६॥ १॥ 

तदभावो नाडीषु तच्छमनेरात्मनि च ॥ सूत्रमवनारयन्ति । 
# प्रसङ्कादित्यादि #। # अक्गानभिनि # विपगेनन्नानजनफमन्नान- 
म् । स्थानपदेनाज्ञानखानं बोध्यम् । अस्य सूत्रष्याधिकरणन्वाय वि. 
षयवाक्षयाचाहुः । # पवमिल्यादि # । अत्र प्रथमं वाक्यं करीति 
ब्राह्मणे बालाक्यजतशव॒सवादस्यम् । दवितीयं गृहद्ारण्यकीयस्यो- 
ति््राह्मणस्षम्। # तत्र संशय इति #। सुषुप्त खृष्टिकरणस्य मंशयः। 
काटकवाक्ये खष्टिनिमाणश्नावणं विषयश्रुनी दुरनामावमाग्रधावणं 
च सन्दरेहग्रीजम् । तदेतत् पूवपक्ष पव सूचयन्तस्तमाहटुः। 
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पायिकीपपि भगवान करोति, न वेति संशयः । तत्न, य एष सुप्तेषु 

जागर्तीसत्र जीव्रस्रापमात्रे भगवत्सष्स्तत्वात्, सप्रे न कथन 
परयतीयत्रापि दशैनमातनिपेधाद, न बाह्यं करिञ्जन वेद॒ नान्तर- 
मिति च जागरणस्वप्रपरपञ्चमोरविङपेणाद शैनकथनात् सुपृप्रा्रपि 

प्पञ्चनिर्माणमर्तः यतरगन्तव्यम् । ततश्च कस्यामप्यवस्थायां प्रप 
अत्यतिरेक(मावान्पुक्त तरपि स्यान । स्वाप्ययसम्पत्योरज्ञानमात्र- 

विशेषात् मति मम्पय न विदुः मनि मम्पवामह ईति । तस्माद् 
वाध्षमःमम्पोरव्मानय।(रपि यथा ज्ञनामातव्राद् अग्रहणम, एवं 

प्पजस्याषीयेवं पराप्त, उच्यते| तदभावे नाडीपु। तस्य स्वप्रस्याभा- 

पो नाडीपु। नथा आत्मनि च। कुन: ?। तर्तर्तेः । प्रपाभावश्रु- 
तेः । कामनया हि प्रपञ्चः । मुपुप्रात्रस्यया अक्रामद्परलन्रुतः। 

तद्रा अस्यतदात्मक्रामपाप्ुकाममक्रामः. रूपमिति । नाडीषु आनम 

ऋ तत्रेत्यादि # मुक्तययम्थायामपि बाह्यप्रपञ्च मत्त पादनं पृचपक्षयु 
कफम् सलाया द्रप्रदरानव्यापिदशनात् नद माव प्रपञ्चमत्ताभाव 

इत्यादा का परिहरति । # स्वाप्ययत्याद् #। तथाच ससाद रनयो- 
व्याप्त्यभावात् तदमावमात्रण सस्ाभावा न वक्तुं शाक्य इन्यथः। 
मिदःन्तं दयाचश्चन । # नस्यल्यादि # । # स्वप्रस्यति # मायिक्र- 

सृष्टेः सा प्रपथभावधतिः कल्याक्राट्रायां तां व्युत्पादनन स्फुटीशरु- 

दलन । + कामनयत्याद्ि #। हि यना हनः, कामं काममिति स्वप्न 
सण्ि्ाधकवाक्ये ऋमव्िपयाणां निपौणध्राद्रणान् पुरयकरामनया ग 

प्रपञ्चो बाधनः । बृहदारण्यक तु, नदरा मस्यंनदित्यनन सुधुप्तात्रम्धा 

कामरूप न्यस्य ध्ाग्यते । अनः स्वभरमा्हिन्यभाययािक्धाया सु 
शुपरातस्याया अक्रामरूपन्वधरुनिः सच नच्छरमनिम्नस्याः। तथाच यथां 
स्यातिश्चरणाधिक्ररण प्राकरणिक व्युन्पादनमपिक्षा हनुः साधक्र- 

स्त थास्त्रापीन्यथः । एवं व्यास्यान जं नु तदभावपदस्य साश्रणि- 
कलनानित्रतिर्वोभ्या । पतं स्वप्राभावनिरपणं व्याकृत्य स्थाननि पणं 

व्या्वन्तो मनान्तशय्त्र विरावमाहु. । # नाडुाष्वित्याद् + । 
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मि चेति ग्रहणात् घुुपतििषिधेति सूचयति । तथाहि हिता नाप॑ 
नाड्यः पुरीतयन्ता हृदयदेशाद् वाद्या, आभ्यन्तरः प्रमाता, ह- 

दयदेशस्तु जीवस्य इन्दियाणाअ म ए देशः । तत्र निद्रया भ- 
गव्छक्तया वहिरैष्व्याच्छादने भगवष्ठीटायां तां प्यति । तत्रा- 
प्या्छादने गादसुप्तो क्ञानरहितः करियाशक्तया अन्तर्भगवन्तं वा १ 
विषति । बहिनोडीषु वा समायात । अत एव्र बृहदारण्यकषष्ठ, 
यत्र सुप्तो न कञ्चनकरामं कामयत इति बारद्रयमाह, ता ब्रा अ- 
स्येता हिता नाम नाड्यः, तद्रा अप्येतदामकार्मापतिभेदेन । 
पुपिस्तूमयतर ब्ञानशक्तेः सर्वथा तिराधानात् । तस्मात् पुपुप्नो न 
प्पञ्चरस्षटिः ॥ ७ ॥ 

# हदयदेशाद् बाह्या इति # हद यदेशाद बाह्यदेशं श्राप्य श्थिता 
इत्यथः । # आभ्यन्तर इति # हदयद् शादाभ्यन्तरः । # तामिति # 
स्वापमिकीं मगवह्ठीलाम् । द विध्य प्रमाणमाहुः। # अन पवेत्यारि# 
तदेव स्फुरकुवेन्ति। # नावा इत्यादि # तथाच बृहदारण्यके यत्र 
सुप्त इत्यायुक्त्वा कि तत् स्वापस्थानमित्याकाङ्ायां, ता वा अस्यना 
हिता नाम नाड्य इति पूेमुकनवा पुनरपि तथवोक्त्वा नद्धा अस्मै 
तदित्यादिना आत्मरूपं स्यान न्तरमुकम् । तस्मात् सुपुतर्विध्यम्। 
उभयश्रापि कामनाभावाञ्च न सृष्रत एव चन मुक्ताबपीत्यर्थः। 
यजु, तदतेनः्सुप्तः समप्तः सम्प्रसन्नः स्वम्नं न विजानान्यासु नदा 
नाडीषु स्तो मव्रतीति, नाभिः प्रत्यचर्दूप्य पुरीतति दात हनि, तासु 
तदा मवतीति च, य पयो ऽन्तहृदय भकाशस्तस्मिज्छत इति, सता 
सोम्य तदा सम्पन्न इत्यादीनि दहर्टमवालाकायवासाकीयानि वि- 
पयवाक्रयान्युपन्यस्य क्िमेनेषा नाईपुरः तत्परमात्मनां परस्परनर- 
पक्षाणां सुषु्षिस्थानत्वमुन परस्परसापिक्षतयकस्येति संशये, परस्प- 
रनेरपेक्ष्यमगुक्तम । तथा सति व्रीहियवर्वाद्वकपापच्या पक्षे बाघा- 
पत्तेः । नच नाडीषु सृप्रा भवति, पुरीतति राते. य एपोऽन्नद्दय 
आकारास्तस्मिज्छेत इत्यकविभक्तिनिरदृरनेकाथत्वाद् विकस्पस्या- 



ह अध्याये २ पादः । ८८९ 

चितरवे शङ्खम । परासदे रेते पवद रेति त्यादौ नानाथंत्वससुष- 
ययोरप्येक्िभक्तिंदशनेन हेतोः साधारणत्वात् । तासु तैदां मति 
यदा सुतः स्वप्नं न कञ्चन पयति, अथास्मिन् प्राण पवैकधा मव- 
तीति कौशीतकिश्चुती प्राणास्यस्य परमात्मनो नाडीसमुरचयावधार- 
णात् । यत्र पुनः केवटनाडीनामेव सुपुसिष्पानत्वेन भावणं तत्रापि 
बरह्मणः प्रतिषेधाभावान्नाडीद्चारेण ब्रह्मणं एव स्यानत्वस्य युक्तत्वात् । 
नच द्वारन्वे नाङषु खक्तो भवतीति सप्तमीषिरोधः । सारस्यान- 
त्वेन तदविरोधात् । गङ्खया सागरं गच्छतो गङ्गायां स्थितिषत् तवु- 
पपत्तः । तस्मान्नाडीघ्रह्मणोः समुखजयः । एवं पुरीनदृश्रह्मणोरपि । 

धुरीततोऽपि ब्रहमधरक्रियायां सङीनैनात् । योऽन्तषटदय आकारास्त- 
स्मिञ्छेत इति प्रकृत्य, पुरीतति हत शनि फथनात् । इद्याकाशास्य 
ब्रह्मत्वं तु दहरयाधिकरणे सिद्धम । पुरीनक्तु हदयवेष्टनम । पव 
तद्धेष्रितो हृद याक्ाशः प्राकारपरिक्षिप्तपुरवद् मधतीति हषयाकारदो 

शायने पुगेततोऽपि समुच्चयो जात एवति । एवञ्च श्ूनिपषु श्यानत्रय- 
कथनेऽपि नाडीपुरीततोद्धारमाश्रत्वम । ब्रह्मच तु सुषुप्तिष्यानमिव्यु- 
क्तम् । तत्र पुरीतत्समुश्चयं त्वनुमन्यामहं । पकवाक्यगतस्वात् । ना- 

डीनां समुचय तु न मृप्यामः। बृहदारण्यके उयोनिष्रोह्यणे यत्र सुपो 
न कञ्चन कामं कामयते, न कञ्चन सख्भ्र प्यति तावा अस्यैता 
हिता नाम नाड्य इति, अथ यन्न सुतान कञ्चन कामे कमयतेनं 

कञ्चन स्वप्नं पयति तद्धा अस्यैतदान्मक्राममाप्तकाममकोमः पं त- 

दथा प्रियया खियेति नाईापरमात्मभदेन. अथ शब्दात् प्रकृतच्छेदेन 

च श्चतस्य, यत्र लु्षवाक्ष्याभ्यासम्य विगध्रात् । अभ्यासप्ररुतच्छ- 

दाभ्यं सिदध सुषुमिख्यानमेदे विकल्पभ्यापि प्राप्ततया वृ्टत्वामाक- 

त् । ताभिः प्रल्वसखष्यत्युक्तं नाडीषु सपण द्वावपि तखराप्तश्च । 

एवं सति कोशीतक्रीये, अथारिमन् प्राण पचेनि वाक्यऽपि विकल्पा- 

क पवाथराद्दो प्राह्मः 1 अनन्तयायैकन्वेऽपि पृवोपरकाटभवस्य 

प्राप्तत्वेन पूर्वैकाटिकस्य नाडीषु सुष्वापस्याग्राधान् । अपरकारिक- 

स्य॒ प्राण पकीभावस्यापि भगवदिच्छराकृनप्रन्यवमपणनः सुखेन 

सिधेश्च । नच नाडीखापवाक्य ब्रह्मणोऽप्रतिपघात् प्रापिरिति वा- 

चयम् । आश्यासिकमदादेवाथात् नन्प्रतिगयमिञः । अन्यथा तदे- 

यथ्यप्रसदस्य बुर्निवारल्वादिनि। प्व सुम्यापोत्तरकारीनस्मरणे- 

१९. 
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अतः प्रबोधोऽस्मात ॥ ८ ॥ 

्रयोपे सन्देहः । परतियेोन्याद्रदति बुद्धान्तायेवेति जीषसमान- 

$पि कदाचित् सुखस्य खापविरोषणतया मानं कदाचिच्च नेत्यापि 
युभ्यते । नच माडीपषु स्वापे पपञ्चदरानप्रसङ्गः । सुधुसो कामाभा- 
घश्रावणेन मनसा खयावगमात् करणामविन मायिकपपश्चायुत्प- 
स्या बाह्मश्य च विप्रकृता करण्येन च तद्प्रसङ्गात्। भता न 

हृरनामावा्थमपि सत्सम्पस्यपेश्षा । किञ्च । सूत्रकारस्यापि सु्ति- 

देविष्यमेषामिप्रतम् । अन्यथा, तदभाव आत्मनि तच्छररुतेरियिव 
सुशरयत् । तावजैव दैतद्रीनाभावपाप्मसंसगोभावयोः । सिद्धा 
नाड़ीचकारयोनिदेशस्य वैयथ्यात् । तनेतत् सिद्धम । नाडीपरिवत्तेने 
स्वष्नद्दीनम् । तासां प्रान्तभाग पुरीतत्निकटे सुपुत्िः । पुरीतदऽ- 
स्तहैदैये आकार सत्सम्पत्तिरिति । ननु भवत्येवं तथापि विंकरंपस्य 
कथमदु एत्वमितिचेत । उच्यते । विकव्ये हि प्राप्तप्रामाण्यपरल्या- 
मोऽप्राप्तप्रामाण्यखीकार , परित्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः, स्वीरृताप्रा- 
माण्यपरित्यागश्चति ब्रह्मवाक्यकाटी दोषचतुष्टयम् । एवं नाडीवा- 
क्यकटो दोषचतुटये बीहियचवाकयवदोजितेऽ्टी दोषा इति हि 
भवतां मतम् । तन्न प्रामाण्यप्रामाण्ययाः स्वरूपं विचारणीयम् । 

कि सद्थवोधकत्व भ्रामाण्यमसदथषोधकत्वम अप्रामाण्यम्, उत 
बोधकत्यं॑प्रामाण्यमवोधकत्वमप्रामाण्यम्, अथवा अनुष्ठापकत्वं 

प्रामाण्यमननुष्ठापकत्वमप्रामाण्यमिति। तत्र नाद्चन । वाक्यद्वयना- 

$पि सदर्थबोधस्य जायमानतया तस्यागस्यामावेनासद थषोधकत्वस्य 
काप्यनङ्गाकारण तत्कृतदाषाणामत्राभावात् । अत एव न दितीयन। 
लापि तृतीयेन । षक्यद्यस्यापि सिद्धाथेपरतया अनुष्ठापकत्वस्या- 

भावेन द्याज्यत्वस्य तश्रायोगात् । अननुष्ठापकत्वस्य सवेसम्मतत्वन 
विकरपानङ्ीकत्तृमतेऽपि तुल्यतया तश्र पयनुयोगानवकाशात् । त- 
ह्मात् पूर्वोक्तमनवधम् ॥ ७॥ २॥ 

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ अधिक्रणप्रयोजनमाहुः । # प्रबाधे 
सन्दष्ट इति # । तथाच तक्ञिरासायेदमधिकरणमिष्यथः । विषय- 
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धर्मप्रकरणे निरूपितम् । ततो नाडीभ्यः पुनदेदयदेशं गत्वा भ- 
गवतो वा समागय जागर्वीति ! आषहोखिद् यत्र स्थितस्तत एव 
जगतीति ! । तत्र श्रुयनुरोषाद् हृदयदे शमागय ज गतीसेवं भा- 
पे णस्ते । अतो नादीभ्य एत परब । गर्वृपतितस्य प्रबोषे हि 

ययव कवयी भदत म 

वाक्यमाहुः । # प्रतियोनीव्यादि # इदं बृहदारण्यकीयञ्योतिश्राह्य- 
णस्थम् । स वा एष पतसिमिन् सम्पसाष्रे रत्वा चरित्वा शटटैव पुष्यं 
ख पापं च प्रतिन्यायं प्रनियोन्यादरुवति बुद्धान्तायैवेति । अथस्तु, 
स प्रकृतो जीवात्मा तर निश्चयेन पणः स्वयञ्ज्योतिः । एतस्मिन् 
सम्प्रसादे, सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन्नति सम्प्रसादः सुषुिस्यानं त- 
स्मिन् सम्प्रसादे रत्वा क्रीडित्वा सता सम्परिष्वज्य खरित्वा, खर 
गतिमक्षणयोः। वदानन्दं भुक्ता रष्व पुण्यं च पापे च । चक्रारात् 
तवुभयफटभूते सुखदुःखे स्वाप्ने नाडीष्वनुभूय, प्रतिन्यायमर, भयो 
गमनं नितरामायो न्यायः पूरय॑स्माद् गमनात् प्रातिकूल्येन गमनं प्रति 
म्यायस्तद्यथा स्यात् तथा प्रतियोनि, यतः संम्प्रसाद समागतस्त. 
रयन यानिस्तह्यक्ष्यीरुष्य अद्रवत्यागच्छनति बुखान्ताय जागर 
णायेति । 

अन्ये तु रमणं स्वरूपानन्दानुभवः। आनन्वभुगिति भुतः । 
खरणं सुषुपावीश्वरसम्पत्तिः । सना स्मम्य तदा सम्पश्नो भवतीति 
धुते: । पुण्यद् रोनं त्वानन्दाचुभवः । तस्य तन्फलत्वात्। सुखलमहम- 
सखाप्समिव्यनुमवात्। पापदरीनं त्वज्ञानानुभवः । तस्व तत्फलन्वौ- 
त् । न फिञिदवेदिषमित्यनुभवादि, नेति भुनेरिष्याहूः । तत्र वि- 

चारणीयम् । संशयान्ारमाहुः । # तन इत्याहि # । # भगवन घा 

समागययेति #। मगवतः सक्षाशाद् हश्रयदेशं समागत्य । पूवेपक्ष- 
माहुः । # तत्रत्यादि # । श्ुनौ चरि.वा प्रतिन्यायं प्रनियन्याद्रुचति 
बुद्धाम्तायेति गमनाथैकधातूत्पन्नक्ताप्रस्ययन प्रनियोन्याद्रबणात् पू- 
वकाले गमनं भाव्यते । अतस्तष्नुरोधात् खश्वानं इव् यत् दामागलयेव 
जागक्षायवं प्रा इत्यथैः । सि दान्तं व्याकुवैन्ति । # अत शत्या # 
भृती हि प्रतिन्यायमाद्रवणमुकतम । तच्चागमनक्रियाङ्यम । तादशी क 
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ततो गमनम् । प्रतियोन्याद्रबणन्तु भगवत $ति। किञ्च । प्वाधोऽस्मा- 
व् । अस्मादात्मनः सकाश्चादेव प्रबोधः । प्रिययेव सम्परिष्वक्त- 
स्य बोधाभावे कथमागपनम् । अतं एव सम्परिष्वक्तो निबिडनि- 
द्रः । तस्माद् यत्रैव तिष्ठति तत एव प्रबोध इति सिद्धम् ॥ ८ ॥ 

स एव तु कमोनुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥ 

किञिदाशद्ा परिहरति । ननु परिययेव प्रहिनात्मना परि 
व्वक्तस्य ब्रह्मलोकं ¶तस्य परबोधन हाने युक्त एव भवेन्न तु पुन- 

क्रिया, न जागरणं विनोपपद्यते । अवः प्रतिक्रूखागमनरूपाखरागरण- 

लिङ्काश्नाडीभ्य पव प्रबोधः । युक्तं चेतत् । ग्तेपतितस्य प्रबोध एव 
ततो गमनं खोके यतो इहयते । न च चरित्वेल्यस्य विरोधः । चर 
गतिभक्षणयोरिति भक्षणायैव तच्च ग्राह्यत्वात् । आनन्द्भुगिति 

शुतया भोगस्य तत्रोक्तत्वादिति । नच तच्च पबु्ोऽन्यत्र कुतो न॒ ग- 
ख्छतीति शङ्कनीयम् । शुत्यन्तर इन्द्रियाणां यथास्यानं विप्रनिष्ठाषदत्र 
ज्ञीवस्य प्रतियोन्थाद्रवणं भगवत एव । तस्यैव प्रेरकत्वात् । फिञ्च। 
प्रतियोन्याद्रवणवत् प्रबोधोऽपि मगवद्धेतुकः । न हि स कमेणेति 
वक्तुं राकयम् । अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पपिनेति श्चुतः । कफिञच। 
तश्र प्राहेन सम्परिष्वक्तः प्रियथा स्ियेव । न हि तादशस्य बोधा- 
भावे ततो निगत्यागमनं सम्भवति । अत पष सम्परिष्वक्तो निकिड- 
निद्रः । यदा हि भगवता परिष्वदङ्गस्त्यज्यते तद् ऽये प्रबुध्यते । प्रति- 
योन्याद्रवति च । पवं सात तद्मिप्रायाण्येव, सत आगत्य न विदुः 
सत भागच्छामह इत्यादीनि वाक्यानि । न तु ् यानान्तराभाषामि- 
्रायाणि । स्यानान्तरसद्धाव उपपत्तेरक्तत्वात्। अतो यज्रैव स्वपिति 
तत एय प्रबुध्यते, म तु हदयव्शमागत्येति सिञ्जम ॥ < ॥ 

स एव तु कमोनुस्मृतिशबदविधिभ्यः ॥ सृत्रमबतारयम्ति। 
# किञथिदित्याहि # पतेनाधिकरणान्तरत्वं निवारितम् । तुश्. 
प्यास्यामसुखेन श्नं ऽ्याङ्षम्ति + नन्विलयादि # भत्र समायात्वि- 
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रागद्छधेत्। अनो मगप्रदिच्छया देहनिर््ााय वत्द्यनि नियुक्तोऽन्य 
एष जीवः समायातु । अन्यतः प्रबोधे तु स एव । व्यवहारस्तु 
तावता सेत्स्यति । मुक्तयर्थं परयत्रस्तु न कर्तव्य याश परि- 
हरति वशब्दः । अस्मादपि प्रोष म॒ एव । कुतः !। कमानु- 
स्पृतिशब्दमिधिभ्यः। चत्वारो हेतवः । लोकिकमैदिक्येोह्ञोनक- 
पमेदात् । तत्र लौकिके कमणि सामिङ्कतकर्मणः शेषममापनात् । 
न हि कश्चिदपि बुपृर्पतिबुद्धः सामिङ्कतं न समापयतीति शचि- 
त॒ सिद्धम । तथाऽनुस्प्रतिः। न हि पूर्वं न स्मरतीति इचिव् । 
मिद्धपशब्दाश्च, पुण्यः पुण्येन कमणा भ्रति पापः पेन, केवैष 
तदाऽभूत्, कुत एतदागादिति । तथा सति मम्पग्रयाद्यश्च, बरि- 
धयश्च वोभूते ब्रह्माणं टृणीते, उबोभूते शेप समाप्नुयात्, एक 
एव यजेत, द्रादक्षराजीर्दक्षितः स्यादियादि, यः कापयेत बीरो 

ह्यम्तमेक आक्षेपः । मन्यत दृ्यादिस्त्वन्यः। तथाच राघवाद् दि- 

तीयः पश्च पयादर्तग्य इति युक्तम । किथान्यस्मिञ्जीषे तत्रागते पि- 

शुपुश्रमलैमायदिष्यवहारविधालापलौ स भगवता योगिप्रयेशम्था- 
येन सेरस्यतीति कल्प्यम् । किञ्च | मुक्तश्रथयत्नस्तु न क्लव्यः। 

निद्रयैव तस्सिद्धेः। तेन साघनशासर्रेफल्यम । मन्यन: प्रवोषेतु न 

कथिद्पि दोष एति स पवादस्ेत्य ्याशद्खास्यथः। परिहारं “भ्या 

ुर्वम्ति। # भस्मादित्यादि * सिदमिस्यन्तन + लोकिकं हतुढयमु- 

कम् । वैदिकं हेतुद्वयं व्याकुवन्ति+ द्राददाशचत्यादि # । तथाच सौपु- 

तिकसत्सम्पस्या मुक्तौ पुण्यपापात्मकफलामाषादुक्तवाक्यं विरु 

दयत । छेष रत्यशनाप्येष इत्यनेन सुम, मागं चेकमेव परागृषा- 
ति । हद्पि विरुभ्येत । सति सम्पचयत्यश्रापि सषास्रां प्रजानामक्षानं 

अवति । यदि ता मुक्ताः स्युस्तदा अक्षानोक्तिरपि विरुध्येत । मत पते 
गाः सुपबुड स्येकस्यैव शापकाः । पं विधयोऽपि । ननु मवस्वे- 
घमेकस्तथारि भगवत एव प्रवोधे मुक श्चापि: कयं परिदस्तव्यस्यत 
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म आजयेतेयादयः । भगवतैव मयीदार्ा्थं तथा करणम् । षू- 
वपकषृक्तयो वेलाः । तस्मात स एव प्रतिबुद्धयते ॥ ९ ॥ 

मुग्धेऽदसम्पत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥ 
किञचिदाश्ा परिहरति । ननु यत्र कमनुस्मृतयो न सन्ति 

तत्नाऽन्यो भविष्यति । क्यचिनमूर्च्छादिव्रिशेपे सर्वस्मृतिनाशेन मु- 
ग्धमाबदशेनाव । तत्र यथा लोकिकयैदिकव्यवहारात्तपाऽन्यत्रापि 
भविष्यन्ति । अनुस्मरणादयश्च बुद्धिरत्तयः । गङ्गामवाहजलस्य 
गङ्खावद् य एव चिदं श्तत्रायाति स एव तथा भवतु, कि स ए- 
वेति निषरन्धेनेखाशद्का परिहरति । मुग्धे युग्धभाषे अद्धपम्पततिरे- 

आहुः । # भगवतेत्यादि #। अयमथः । नायमात्मेति शरुत्या भगव- 
उक्ामं प्रति घरणमेव साधनम।तश्च मर्यादायां साधनद्टारेवेति मयौका- 
रक्षायं भगवता बोधसमये मुकय जङ्कखाक्ञानकरणाद्, न सुक्तिरि- 
ति रेषः। सति सम्पद्य न विबुः सति सम्पद्यामह इव्याेथत्या 
तथा निश्चयात् । अतः पूवेपक्चयुक्तीनां दुबेरत्वाव् भगवतः सकादा- 
त् प्रबोधेऽपि स पव प्रबुध्यत दव्यथेः॥ ९॥ 

मुग्ध सम्पत्तिः परिशेषात् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । *# कि- 
ञ्जिदित्यादि # पतदेव विभजन्ते # नन्वित्यादि # यत्रैते हेतवः स- 
न्ति त्र स पव भवतु । यत्र पुनरेक्यसाधका पते हेतवो न सन्ति, 
यथा मूच्छोविरोषनिष्च्यनन्तरमतिमुग्धे अमरुनामके राजनि वदेहे 
शङ्कराय जीवप्रवेशस्य रोके प्रसिद्धेः । अतस्ताषटरो मुग्ध यथा 
टौकिकवैदिकब्यवहारास्तथा सोपुत्िकेऽप्यन्यज्ीवे भविष्यन्ति । 
किञ्च । अनुस्मृ्यादयो बुदधेदेत्तयस्ता जाग्रल्यपि नाना मन्ति । अतो 
गङ्काप्रषाहे पतितस्य जलान्तरस्यापि यथा गङ्खावद् ग्यग्रहारस्तथा 

५य पव चिदंशस्तस्मिन् बुद्धिडन्निप्रवाह आयाति, स पव पूवकर्मस- 

मापएनक्तो भवतु । एवं शब्दा विधयश्च बुद्धेक्यमाद्ायैव नेतव्या 
इति रीकिकवेदिकष्यश्रहारति खौ कि स एव समायातीति निभैन्धेने- 
ल्वाशद्य परिहरती्यथेः । परिहारं म्याकूवन्ति । # मुग्ध त्यादि # 



६ अध्यापे २ पादः। ८९५ 

व, न सवां । नं हि मुग्धस्य यद्वादावधिकारोऽसि । पूर्वमदसानि 
तु जीवनाधिकाराव क्रियन्ते । लोकिकव्यवहारोऽपि नापूषैः धि- 
दधति । पूर्वोक्तरेतुषद्धवि तु न कीऽपि दोषः। अतो युग्षे अ- 
दंषम्पसिः पूर्वैव, नोत्तरा । कुत एतत् । प्ररिदोषाव् । स एव वा 
न षेति निश्चयपरमाणानामभावादर्थात् सन्देहोऽवशिष्यते । तस्मात् 

मूर्छोद्यनन्तरं जचनो मुग्धमावे भदै सम्पत्तिस्तक्तषदितरानिश्वायि- 
का साधारण्यव बुदर्विचारकस्य भ्वति, न सवौ, नान्यतरनिश्वा- 
यिकत्यथः । कथमरद्धत्याकाङ्कायामतदेव व्युत्पादयन्ति । #नदही- 
त्यादि #। # मुग्धस्येति # मृच्छरौपरतावपि निदृत्तपूवंसंस्कारस्य । 
भयमथः 1 शाखाथंवच्वाधिकरण कन्तत्वं जी वगतमेव, न तपाधिग- 
मिति स्थितम् । अतः शब्दा विधयश्च जीवमव विषयीकवेन्ति । तत्रा 
ऽध समर्थो विद्वानित्यादिनोक्तो यो यन्ञादावाधकारः स मुग्धस्य 
तस्यापि नास्त्यर्थित्वाद्यमावादतो ऽपू्बाणि न क्रियन्ते । पू्यप्रद्लानि 
स्वग्निहात्रादीनि जीवनाधकारात् क्रियन्ते । एवं टलाकिकव्यवहारो- 
ऽपि पूव एव निवहति, नापृवः केपि सिध्याति। असिद्धे च तरस्मि- 
स्तत्र सषा, अन्यो वति निर्णेतुं न शाक्यते । लोके अमरुशरीरे भ- 
म्यस्येष । ब्रह्मवैवत्तब्रह्मखण्ड उपवहेणगन्धरवशारीरे तस्यैव प्रयशा- 
स्मरणात् । वसिष्ठापदिषएटविस्मृतमन्रपुजादेम्तत्पत्स्या बधननाति- 
मुग्धताया अपि स्मारणाश्च । अतो यत्र मुग्धमानानन्तरं कमानुस्मर- 
स्यादिहेवूनां सद्धावस्तवा तु स पव तत्र जीव इति न काऽपि शब्दा 
दिषिरोधदोषः। यत्र पुनरनुस्मूत्यायभावम्तत्र, अत उक्तदापाद् हत् 
नां पूर्वैव सम्पसिर्नासरत्यद्धव विचारस्य वुिरित्य्थः । भत्र पू- 
छ्छति । # कुन इत्यादि * पतद् अद्धमपि करुन रत्यथः। तत्राद्धस- 
तायां हेतुं विद्रृण्वन्ति #सणए्ववान व्यादि # । प्रमक्तप्रनिवधै, 
यः प्रसक्तस्तदप्रतियोगी स परिशधः । प्रते च. सपवायं न वति 

सन्देह पकतरनिश्चयजनक्प्रमाणानाममावात् सन्दह पनाथान्निवे- 
धाप्रतियोगित्वनावर्िाष्यते। अतः स एव परिरष इत्यथः । [सदध- . 
माहुः । # तस्मादित्यादि #। उक्तविधात् परिदापरूपात्सन्दहान्मुग्ध- 
ऽयप्रतिपत्तिरद्धं शाने विचारकस्य तस्माद्य पृषो सम्पि तु नि- 
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सन्देहान्युगे अद्धंपतिपक्तिः । न तत्र प्राणायनविा्कृतां 
मूच्छ विचार्यते । तस्याः प्राणपर्मत्वाव् । यथा बास्यं शरीरधमे। 
ववरथश्च परिचारः । जीवावस्था एव्र हि विचार्यन्ते । केवरुषाक्ि- 
बादस्तु न ब्रह्मवादः । 

शयात् । भतो म॒ग्धदष्टान्तेन न सोषुतिकसिखान्तभङ्क इत्यथः । कि- 
त्र प्रतिपस्यादिपदमनुक्त्वा यत् सम्पतिपदयुक्तं तेन मुग्धे मच्छि 
तेऽदैसम्पल्तिः। यथा नाडीषु सतो नेकर्याद् वःखाभाषमात्रर्पाभ्ये- 
सम्प्िस्तथेति बोध्यते । तेन कालीयदमनश्यले पच्छितस्याखं सम्प- 
स्या रन्द्रियाणां प्राणानां च पुनरागमनं यवुक्तं तवूपिन विरुखग्त 
इति बोधितम् । अनुस्मस्या च स पव जीव शप्यपि । अविषारस्तु 
जीवाव्यामावत्वादेवेति च । पवमन्र प्रासङ्धिकपरिहारेण सुपुत्तः 

रबुद्धः स एव न त्वन्य इति निर्णीतम् । 
अन्ये तु आस्मिन् सुभ्रे मुसलाचभिघातजन्यां मूख्छी धिचार- 

यम्तो, जाप्रतखप्नसुषुप्तमिति तिखाऽवस्या बृहदारण्यके ओषस्यो- 
कास्ताः पृथ विचारिताः।उ करन्ति. साभ्रे विचारयिष्यते । श्यं 
तु म आप्रत्खप्नयोरण्तमेषन्ति । ज्ञानाभावात् । नापि सुप्तो । नि- 
मि्तमेददाकारभेदाश्च । नापि मरणे प्राणोभ्मणोरुपलम्मात् । अतः 
परिशेषादियं पञ्चमीत्याहुः। तद् दूषयन्ति । # न तत्रत्या # त- 
व्रावख्ासु शन्द्रियादिखानभूनगालकामिघातङता मृुच्छौ तुनवि- 
चायते । तस्याः प्राणानां स्वस्यानपरित्यागेन जायमानतया प्राणध- 
मैस्वात् । यतो यथा बाल्यं शरीरधर्मो न विचायस्तथयमपि । कि- 
आयं व्यथां विचारः । यथा भवन्मते नाडश्वः पुरीतद्ठा सुषुपिख्वान- 
मिति विक्ञानेन न किञ्चिखयोजनं तथेनज्जानेनापि न किञ्चित् प्रयो- 
जनम् । यत् पुनभोमत्याम् पतस्या अषष्यान्तरत्वे ततप्मविलयाय 
यत्नान्तरमास्ेयमिस्येतदिचारप्रयाजनमुक्तम । तदपि वक्षा युज्यत 
यदि सत्राणि संसारग्यषहाराय प्रडृत्तानि स्युः । गराज्जानोपयोग- 
स्तु शरीरायोग्यस्याप्यस्तीति वयसः स्थापनमपि सूत्रे वि्ारयेत् । 
भतो न फिञिदेतन्। नच जीवस्य केवले साक्षित्धाव सधौ अष्यव. 
शार्तवुपाधानामेवेति प्राणावखारूपाया अस्या अपि बिखारेकोदोष 
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तस्मादेक एव जीवः स्वप्रादिदोषसम्बन्धरितल्तादशजन्युक्तो 
भगदञ्ज्ञानरहितो बानाधिकारीति सिद्धम् ॥ ९० ॥ 

(ति घाच्यम् । यतः केवनसक्षिवादो न ब्रह्मवादः । सुषुष्तयु- 
'करान्त्यो भदरेनेत्यश्र सम्यङ् निवारितत्वात् । अतोऽस्या जीवावष्या- 
स्वाभावाद् बृथैवैतद्धिचार इत्यस्य सूत्रस्य सुषुषप्त्यधिकरणरोषत्वमे- 
ष युक्तमित्यथः। 

भास्फराचार्थैस्तु केवलसाक्षिवादेऽन्यद् दृष्रणमुक्तम् । येषा- 
पीभ्बर पव साक्षात् संसारीति वंशेन, तेषां न पूतैपक्षोऽवकटपते, नं 
सिद्धान्त इनि । नथाच, स पव त्विनि मूत्रवैय्यापान इति तेषा- 
पराशयः। सिद्धमाहुः। # तस्मारित्यादि # । यस्माद् स्मिश्नधिकर- 
णे यः सुषूपो मवति स पव प्रबुध्यत हति सिद्धम् | पूवधिकरणे 
च स्वप्नदेमिंथ्यात्वम । पूचैपादे च योग्यदारीरावातिप्रकारः सि- 
खष्तस्मादेक पवत्यादिना युक्तं तत् सिदधमिन्यथः। 

मिश्चुस्तु, पतां मूच्छ सुषुमिविरोषत्वनाङ्कीरृत्य मुग्र अस्पष्ट- 
हाने पुर्य अदधसम्प्तिरूपा सुशुभिमवति । यथा सम्पक्षातासम्प्- 
क्ातमदेन यागो द्विविधो भर्वति, तथा सुषुपिरपीति । इमां च ब्रह्म 
ष्यङधसम्पल्तिरपां सुषुत्निमधिकृत्य, आनन्दभुष् चतोमुखः भ्रा 
कषः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाडात इत्यादिश्रुतयः धर 
इला इम्याह । तन्न । भुनीनां या प्रदत्तः सा नाडाषु सुषुपिमादा- 
याप्युपपद्यमाना न मोहावस्यामपश्चन इति न भुतिभ्यस्तत्राम्तमौवः 
शकषयवचनः। सुखवुःखमाहानुस्मूनीनां गमहपवेपथुवेकृत्यादीन, ख 
दानेन सुषुमेः सकाशाद् मदस्य स्वयमवारङाकारात् तस्याः सु- 
बुप्तायन्तमोषेऽपि हेत्वभावः । नचायोगिनां जीवहशायां इृहवारण्य- 
केऽवस्यात्रयस्येवोक्तत्वाज्ञाप्रतस्वप्रयोर्रलक्षण्य परिशेषात् सुपुप्रा्- 
न्तमांष इति युक्तम् । परिरोषस्य मरणाद्धं सम्पलावपि तौल्यात् । 
नख पुनरूत्थानान्न मरणऽन्तमोव इति वाच्यम । नामभ्रान्त्या यमकृत- 
लीतानामपि चुनरुन्थानात् । षष्ठस्कन्य चित्रकतुसुनस्य पुराणान्त- 
रषु साविश्रीपत्युः सत्यव्रतश्च पुनरुत्थानक्रथनास्च । यता मरणं 
सवप्राणदेदसम्बन्धापरतिः, मुच्छ तु सूकष्मप्राणदह सम्बन्धावंसिति 

१२३ 
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न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं स्त्र हि॥ ११॥ 

इदानीं विपयमिद्धारार्थ व्रह्मखरूपं विचार्यते । तत्र भथम- 
परन्योन्यिरुद्धवास्यानां निणेयः क्रियते । तदथमेतावत सिद्धम् । 
समन्वयातरिरोपधाभ्यामेकमेव ब्रह्म प्रतिपा्यत हति । तत्र यथा का- 
यंबिरोधः परित एं ब्रह्मधमथिरोधोऽपि परिहरणीयः । अन्य- 

रिति रामानुजाचार्योक्तमेवान्र युक्तम। परमेतद्िचारस्थाश्र धरयोजं 
तैरपि नोक्तम् । 

माध्वास्तु भिश्चुवदबराद्धीकुवंभ्ति ॥ १०॥ ३॥ 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्कं स्त्र हिं ॥ प्रस्तूयमानस्य 

प्रन्थस्य सङ्गति वदन्तः प्रयाजनमाहुः । # ददानीमित्याद्ि । # 
जानाधिकरारिवचारोत्तरं क्ञानविषरयनिदखरो युक्त इति तद्थमव- 
सरसङत्या ब्रह्मणो विवक्षितक्षानधिषयस्य खरूपं पादशेषेणाभ्रिम 
पदेन च विचायेत इत्यथैः । पतेन विचारेणोपनिषदां ब्रह्मो धकता- 
प्रकारो क्लातो भविष्यतीति तक्थोभ्यं विखार शति बोधितम् । 
नन्धस्मिश्नधिक्ररणे वाक्यविचारो दयते, न तु स्वरूपस्येत्या शङ्ख 
पतदूधिकरणप्रयोजनमाहुः । # तत्र प्रथममित्यादि # । # प्रथम- 
मिति # । स्वरुपवि चारात् पूवेम । नु ब्रह्मस्वरुपनिणयः प्रथमाध्या- 
ये कनो विरुद्धवाफ्यनिणेयश्च द्वितायाघ्याय इति फं पुनत्तभिद्धौर- 
णादिनत्यत आहुः । # तद्थमित्यादि # । # तदुथ॑मिति # । स्व- 
रूपनिद्धाराथम् । तथाच कायमन्यस्य न भवति, किन्तु सरव ब्रह्मण 
पव कायेमिति तव निद्धारात् सवेत्र वदान्तेष्वकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्य- 
त इत्यतावत् सिद्धम् । द्विनीयोक्तविरोधपरिहारोऽपि तद्विषयनि्ा- 
राथत्वनव फलितो, न तुब्रह्मस्वरूपनिद्धाराशत्वन ्रह्मधर्मविराधस्या- 
ऽपरिषृतत्वात् । अतस्तत्र यथा कार्ये अन्यजन्यत्वहृतो विरोधः कार- 
णिकयनिद्धाराथे परिहन पवं कारणभूनग्रह्मस्वरूपनिरयारार्थं ्रह्य- 

` धमविराधोभप परिहरणीयः । अन्यथा सधमैकं, निधंमकं वा, जीष- 
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थाऽबोधकता स्यात् । तत्र स्वगतधर्माणामविरुद्धानामप्रिमे पादे 
भचारः । जडजीवधर्मतवेन प्रतीतानामनत्र विचारः क्रियते । तत्र 
कंवचिऽ्जहजीवधमां भगवति बोध्यन्ते, क्वविन्निपिध्यन्ते । यथा, 
सरवरकमी सर्वकामः । नवैते जीवधर्मा एव न मन्तीति वाच्यम् । 
उश्चावचकर्भणां कामानां च जीवगतत्वपरतीतेः। नेतरोऽनुपपतते- 
रिति सर्म्र बेरक्षण्यस्याक्तन्वाव् । काय॑विरोपधर्माणां कारणे व- 
कंतुमशाग्यत्वात् । नच कारणधम एव सर्वे कार्य अशे वा परती- 
यन्त इति वाच्यम् । अस्थुलमनण्वियादिवाक्येः परापशथिकसर्वधमै- 
वैरक्षण्यस्वोक्तताव् । 

धत् सदोषं ॒घा, यावहोषरहितं पेस्यादिसन्देहानपायादषोधकना 

वाक्यानां स्यात् । अतस्तध्िषस्यथमिदं निद्धोरणमित्यथः । पवं 
विचारावद्यकस्वं प्रतिपाध तत्राऽवान्नरववयं विमजम्न # तत्र 
स्वगतेत्यादि # । # अविरूदानमिति # । परस्परविरडधत्वऽपि भः 

गषदीयत्वेन प्रतीततया स्वरुपाविरुद्धानाम् । एवं विपये विभज्य 
्रस्तुताधिकरणधिषयादिकमा्ुः । # तत्न क्चिदित्यादि # । नि- 
पिध्यन्त इति # । अस्थूटादि वाक्येषु निषिध्यन्त । तथाच विर्ड- 
घाक्यदठयदरनात् संशयः । किमुमर्याचङ्ं ्रह्मान्यनराटङ्ं घति। 
पूपक्षम्महुः । # नचेत्यादि #! प्रकरणाऽवरुद्धत्वाक्ननि न वाच्य 

मित्यथैः। तत्र हेतुः # । उच्चावचेत्यादि # । # प्रनीतरिति #। श्र- 
स्यक्चारेव प्रतीयमानत्थात् । नच भुन्वपक्षया लाकिक्प्रमाणस्ब 

निवैलत्वात् तस्य प्रान्तत्वमिति वाच्यम । ननराऽनुपपत्तेरि- 
स्यादिसुत्रवु सर्वत्र जीववैलक्षण्यस्योक्तन्वात् मवक्रामन्वार्दनां ब्रह्म 
धमैन्वे जीव्रसालक्षण्यापस्य शाखस्यापि विरोध्रात् । क्ायक्रारण- 
ष्यवहारभङ्मपर्या फायैविश्रधमाीणां फारण वक्तुमदाक्यत्तरात् । 
शेषं स्फुटम् । तथाच धर्मकिधिरुपासनाश्रतयोपचागर्रा नतु श- 
क्यर्वान्नियेधस्य तु प्रयोजनान्तरशचन्यतया स्वरूपव्राधनमात्रफल- 
कत्वेनान्यथा नेतुमशक्यत्वाश्िर्विरोषलिङ्कमव प्रतिपत्तव्यमिति प्रा- 
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अत्र केचिदविरोधमेबमाहः । सर्वत्र कारणसाद् भगवान- 
लि । ततश्च अस्थूरे अस्थुलो$नणावनणुरुष्चावचकरैयुच्वावच- 
कतां उच्चावचकामे उच्चावचकामः पृथिव्यां सर्वगन्धो जलादा- 
धगन्धः । एवं रसादिषु । एवं स्थानतः प्रस्योभयलिङ्गमुपपश्ते । 
अथवा कारण एव रूपमरूपं चावण्छेदेभेदेन अचिन्यसामर्थ्यादवा। 
अन्यथा असतः सज्नननपसङ्ग इति अपिना संश्टीत इति । एतद् 
भयमपि न। कुतः? सर्वत्र हि। सथनेवेताटशं रूपं भगवत उपदिश्यते । हि 
युक्तोऽयमथेः । भगवत्स्ररूपप्रतिपादकानि हि एतानि षाञ्यानि, 

प्तम् । तश्र सूं व्याकु्न्ति । # अत्रेत्यादि # । केचिद् ब्रह्मवादैफः 
देरिन ऋषयो वक्ष्यमाणरीत्योभयिङ्ाभ्विरोधं ग्युन्पादयन्ति । # 
यतो घा इमानि, सदेवसोम्यत्यादिमिर्मगवत उपादानत्वस्य सिः 
त्वात् सवैश्रोपादेये कार्य मगवानस्तीद्यविवादम् । ततश्च यथा 
पार्थिवकारणभूता परथिवी घटपरस्तस्मादिषु कर्येषु निमिलवद्ाते 
तन्तत्रूपतां धत्ते, तथा भगवानप्यस्थूलादिषु त्रव्यषु रसादिषु ख 
गुणेषु त्तद्रपतां धत्त इत्येवं स्थानधमेरूप तत्तलिङ्कं परस्मिन् भासते 
इति परस्योभयलिङ्कमुपपद्यत इत्यक मतम । अथवेन्यादिनात्तं द्विती. 
थं मतम् । # अवच्छेद मदेनेति # । भवच्छिद्यत इत्यवच्छेषः प्रदेश. 
स्तेन । तश्र युक्तेस्त्वचिन्त्यसामथ्येम् । भाष्ये वाशब्दो वाक्याल- 
ङूगरे। पूर्वोक्त शत्याऽन्यथाऽङ्गी कारे तु शामस्य कायत्वात् स धर्मस्तत्र 
तेच्र ष्याने कुत आगन दति विमर्शं कारणस्य तद्धर्मव्तामायेन 
कार्ये तस्यासतः सत्ता स्यात् । तस्मात् तदविष्टायैवं त्तद वच्छेदमे- 
देनाचिन्तयसामथ्यावुभयलिङ्गत्वमुपपादनीयमिति । तदिदमपिना 
संगीतम् । पवं स्पानतोऽपीतिपदद्येन तवुमयमनुवद िषेधकि, 
नेव्यनन । तत्र हेतुः । # सवत्रति # तं व्याकुर्वन्ति। # ससैतरे्यादि 
ननु तत्तद्वाक्यषु तत्तालिङ्कताया एव धवणात् सरवत्रतादशरूपोपदे- 
शस्य खाधवणात् कथं युक्तत्वमित्याक्षाङ्खायां तद् भ्याङु्वन्ति। 
# भगवदित्यादि । # पतानीति # स्वेकमत्वास्थुरत्वादिषो धकाः 
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न खनुवादकानि। वैयध्यापत्तेः । अचिन्यतवे ब्ञानानुदयः । तमेव 
विदित्वाऽतिमृल्युमेति, भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि 
यादृशः, ततो मां वन्छतो ज्ञात्रा विशते वदनन्तरमिति ज्ञानानन्त- 
रमेव सायुज्यपराप्तेः । नच यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य नषेद 
सः, अविन्नातं विजानतां विङ्नातमविजानतामिति बाच्यप् । शा- 
छानारम्भप्रसङ्ान । अयं च विरोधः परिषटरणीयः । सरवे हि वि- 
रोधा अत्र चिन्यन्ते । नापि तत्तदुपादानमृतपदेशविरेषेणाषिरो- 

नि । तथा । सवेकरमेत्वादि वाक्यं तावत्, अथय खलु क्रतुमयः 
पुरुष इति कतुपदे शं प्रत्य राण्डिल्यविद्यायाम, पष म आत्मा 
न्तदैदय एतद् ब्रह्ितमिनः परत्य सम्भवितास्मीत्युपसंहारे तत्करतुषिषयं 
ब्रह्मैव बोधयति । कतुशात्र नोपासना । राद्दान्तरात् । अन्यथा त्नै- 
यथ्येप्रसङ्कत् । किन्तु मननम् । एवमन्यान्यपि वाक्यान्यणोरणीया- 
नित्यादीनि जीवम्यतिरिक्तमात्मतन्ं विषयीकुवैन्तीत्यस्थूलाविषा- 
कष्यवत् प्रमाणान्तरानव्रगतमगवत्स्वरूपथ्रतिपाद् कानि । न स्वनुषा- 
वकानि। यदि हि तेषां स्यनगनधमीनुयादकत्वं स्यात् तदा तैग्रह्म- 
कषनाभावात् तेषां बेयथ्यमेव स्यात् । न द्यौ पाधकानां धमौणां त- 
हल्या ब्रह्मणो वा शानं मुक्तयथमिति यक्रतु शक्यम । तथा सति 
वृशोनान्तरीयक्षानादापि सा स्यात् । ननश्च राखवैयथ्यं पत्तिः । नापि 
यथाफथञ्िच्छाखाचन्द्रन्यायेन व्ह्मपरतिपत्यथम । तथा सनि पर. 
स्परविरुदधान् घमान्न बोधयेयुः। प्रनिपसिजननप्रतिषन्धकन्वात्।कि- 
आस्मिन् वाकयेऽनुवादकत्वं सम्मवत्यपि न । ज्यायानाकारादिल्यु- 
क्तैः। न दहि लोके आकाशाज्ञ्यायः फिञ्िदश्नि घान, येन नद्वशाद् 
बरह्मणि सनु चेत । दिक्षालासनां तत्ममन्वात् । पषं सांख्या द्विद- 
टश प्रङृत्यादिप्रहणे$पि ततो नान्यस्य ज्यायस्त्वम् । ज्यायस्त्वओ्आ- 
त परिमाणादेव विवक्षितं छायते।अग्रेऽणीयान् वीहेरिति धायणात् । 
अतस्तस्धरतिषादकत्वमेवानत्र मन्तदयम् । तथा सवेकमेत्वादिथरतिपादक- 
स्वमरि, निरङकुशानां तेवामन्यत्राभावादिति । तस्मान्नात्र खानप्रयुका- 
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धः । अनुप्रादकतेन वरैयर््यापत्ेः । न च भगवति भेदोऽस्ति । 
मयारस्भमेकमेवबाद्वितीयमिति वचनाव । अस्पकस्पनायामपि श्रुति- 
विरोधः तिद्धः । श्रुयगिरोधार्थमेव हि परटत्तेः। तस्माम्न मतान्तरा- 
मुपारेण जडजीवधरमीणां सच्छा मचे परिहर्तु शक्ये ॥ ११ ॥ 

नुवादकर्वम् । एवं द्वितीयेऽपि मते सामभ्वस्याचिम्त्यतया तस्या- 
शनात् तद्वतो ब्रह्मणोऽप्यज्ञानापस्तिः । ततश्च, तमयेन्यादिभुर्युक्त- 
साधनाभावान्मोक्षस्थाप्यप्राप्स्यापत्तिः । भक्तवाभिक्षनष्िरपि बाधा- 
पत्तिः स्यात्। नच यस्यामतमित्यादावमतस्यं मतत्वध्रावणादूधिन्त्य- 
स्वना ऽमतत्वपि सुखेन श्षानोदयसम्भव हति वाच्यम् । तथा सति 
बिचारश्चन्यानामपि ज्ञानसम्भवेन विचारशाख्रस्य वेद्ान्तरूपशान्ब- 
स्य वाऽनारम्मप्रसङ्गात् । किथचैतद्वाक्योक्तममतायां मतत्वं, तद् बु- 
दिगोखरीभवेत् । यदास्य बोधनप्रकारोऽवगम्येत, स एव तु नावग- 
भ्यते । वदतो भ्याघातात् । अतोऽयमपि विरोधः परिहरणीयः । यतः 
स्वे विरोधा अत्र चिन्ध्यन्ते । अतो यावद्स्य बोधनप्रकारो न ष्यु- 
त्पादितस्तावत्पयेन्तमगोधकत्वान्नानेन कषान वकत शाकपम् । किञ्च । 
मापि तत्तद पादानभूतपरदेशविरेषेणाविरोधो युज्यते । तारत्वस्य 
पृथिष्यादो वृशेनाद् घाक्यस्य लेकसिद्धानुवादकत्येन वैयथ्यापते;॥ 
नच पृथिव्यादीनां सांशत्वावृंशभेदेन तथात्वम् । मगवतस्तु निरंश- 
त्धात् प्रदेशामेदेनो पगस्यत शत्यनुवादकत्वामावान्न पैयथ्यैमिति वा- 
ख्यम् । यदि मगवति खगतमेदो भवेत तरौ पत्रपुष्पादीनामिव त- 
देवमुपगन्तुं शक्येत । स तु नास्ति । पत्यारम्मं यत्र यत्र प्रह्म निरू- 
पणमारभ्यते तत्र तत्र, पकमेषाहितीयमिति वचनात् । यदि सर्वत्रे. .. 
करुपता न स्यात् तदा परत्यारम्मं तथा कथनमनर्थकमेव स्यात् | 
अतोऽल्पकल्पनायामपि भरुतिविरोधः सिः । नच सोऽल्पत्वान्न बुष्ट 
इति युक्तम् । श्रुत्यषिरोधाथमेष भगवतो व्यासस्य प्रवृत्तः । तस्मा- 
न्न मवान्वरोक्तशष्या जडजीवधमांणां सत्वा $सत्वरूपस्यो मयलि- 
ङ्गषिरोधपरिहारसिदिरित्यथः। विद्ठन्मण्डने तु प्रकरणसिडा्थंषि- 
श्ारेणतस्य सिद्धान्तसु्त्यमेव सेत्स्यतीत्याशायेन षश्यमाणरीत्यैव- 
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न भेदादितिचेन्न प्र्येकमतद चनात् ॥ १२॥ 

भरकारान्तरेण समाधानमाह परिहरति । न भवदृक्तो ग- 
रोधः सम्भवति । भेदात् । कारणकार्येषु सर्वत्र मेदाङ्गीकारात्र । 
प्रपञ्चविलक्षणं ब्रह्म भिन्नम् । प्रपञचधर्मवद् ब्रह्म भिन्नम् । तथा- 
ऽङ्ञातं ्ञातञ । एकस्य मेदस्याङ्ीकारे पर्वुपपश्त इतिचेश्न । 
भरयेकमतद्चनाव । अभेदवचनात् । इय प्रथि सर्वेषां भूतानां 
मध्विति ब्राह्मणे, अयमेव स योऽयमिति सरव्ाभेदवचनात् का- 
यकारणरूपपरकाराणां मेदनिषेधाव् । 

हधिकरणष्यास्यानम् । सोपाधिकं ब्रह्मसविशेषश्चुतिविषयो निरूपा- 
धिकं तन्निर्धिंशपधुतेरित्यपि मतमथान्निरस्तम् । विरोषाणामंपाधि- 
कत्वे ब्रह्मणस्तत्खभावत्वा भावन तन्निरूपकश्चतीनामग्रह्मनिरूपकवा- 
पतर्चरिति ॥ १६९॥ 

न मदादितिचेन्न प्रस्यकमतदचनात् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । 
क प्रकारान्तरणेस्यादि # । अब्र सूत्र उभयि ङ्गम पूवसूत्रादवु- 
घश्वत तदाहुः । ‰ न मवबुक्त त्यादि # । उभयि पदन भवता 
उक्ता विरोधो न सम्भवतीत्यथः। मद्रादिति विदृण्वन्ति । श्र कार 
गेत्यादि # । # सर्वत्रेति # लोके बद च । सिद्धान्ता व्याकुर्ष- 

न्ति # ए्यमित्यादि # । # सवश्रामद्वचनादिति # सर्ववाक्यष्व- 
मदवचनात् । असद् वचनस्येव व्यास्याने, ॐ कार्यकारणत्यादि श्रः 
मधुब्राह्मणख्याः कायाद् यस्त्ववं बोध्याः । तथाहि । इयं एृथिपी सर्वे- 

षां भूतानां मध्वस्ये पृथिव्ये सवाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पएृथि- 

ष्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यान्मं शारीरलजोमयाभगर- 
तमयः पुरुषोऽयमेव स याऽयमत्मद ममूतमिदं ब्रह्यद सर्वमस्य 

वाक्यम् । एवमग्रेपि, अबरन्याकादावाय्वादित्यचन्द्रदिग्विचुत्सतनयि- 
सनुध्मसस्थमानुधात्मवाक्यानि । पएवं चतुद श । 
तश्रायमथः । इयं प्रसिद्धा पृथिवी सर्वेपां भूतानां ब्रह्मादिवृणस्तम्बा- 
स्तानां मधु मध्विव । उपकारकं कायं भूतादृएजन्यत्वात् । तथा, 
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तस्मान्न भेदाङ्गीक्रारेण श्रुतयो योजयितुं शक्याः ॥ १२॥ 

अपिचेवमेके ॥ १३ ॥ 

भेदाङ्धीकारे बाधकमाह । अपिच, एवमेवाभेदमेव भेदनिपेधेनैके 
~ 

भद वृथिव्यै अस्याः पृथिव्याः सवौर्णिं भूतानि पूर्वोक्तानि मधु मध्वि- 
ध उपकारकाणि कारणत्वात् । किञ्च । यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजो- 

अ्रयथिन्मान्रप्रकादामयः, असृतमयः, अमरणधमो पुरुषः सोऽपि, तद्- 

भिध्यानादेव त्विति न्यायेन प्रूथिवीरूपतया तवुपकारकत्वात् तस्यै 

मण्विति चकारेण समुच्चीयते । यश्चायमध्यात्मम, अधिशरीरं 

हयारीरः शशराभिमानीव्यन्ये । वस्तुतस्तु, यः पृथिव्यामित्यादिनो . 

क्तोऽन्व्यामी तजोमयोऽमतमयः पुरुषः सोऽपि तेनाभिमानेन प्रकारेण 

भूतोपकारकत्वादू भूतानां मभ्वित्यपि चकारान्तरेण समुच्चीयते । 

अयमेव सः । अयं वेजोमयाद्विरूपः पुरुष एव सः। मेवीग्राह्म- 

णान्त पूर्वप्रन्थ उक्तो याभ्यमात्मा उक्तविधपुरूपररूप इदममरतमान, 
न्दः, इदं ब्रह्माऽक्षरम । दं सर्वै पूतरोक्तकायकारणरूपप्रकारात्मक- 

मिति । पवमम्निमेष्वपि वाक्येषु बोध्यम । सिखमाहुः । # तस्मादि- 

त्यादि £ । पतेषां कायोदीनां भगवद्त्मकत्यनिगमनेन प्रतिवाक्य- 

ममेदस्य षोधनात् । तथाच तत्तद्वाकंयपु तत्तद्धमेश्रावणेऽपि ब्रह्मण- 

देक्यात् सर्वत्र सवै कायै सरै कारणं सवोणि रूपाणि सवे प्रकाराः 

सम्ीति विरोधतादवस्थ्यान्न मेदा ङ़ीकारेण श्चुतयो याजयितुं काक्या 

इत्यथैः ॥ १२॥ 
अपिशैवमेफे ॥ ननु पूवम् प्रणव मेदे श्वुतिबलेन वारिते, अस्य 

सुरस्य कि प्रयोजनमित्याशङ्कायां तत्प्रयोजनमाह: । # भेदेत्या- 

हि #। तथाच भेदाङ्गीकारे बाधफथदरनिन कदाचित् स्मात्तेतया 
नित्यानुमेयवदमू लत्वं शङ्तेति तक्निवारणाथमिद्ं सूनमित्यथैः । 

„रद् भ्याङ्वैन्ति । # भपिचेत्यादिना # शचुतिस्तु इृहदारण्यके शा- 
रीरब्ाह्मणेऽस्ति। अत्र पूर्व, प्राणस्य श्राणमित्यादिना प्राणाधाधिवै- 
विक ये विदुस्त ब्रह्म पि वुरिस्यु क्का तस्य वेदयस्यैब प्राप्यत्वं वरदस्तस्य 
ह्वर पमाह, नह नानासि फिञ्चनति । अथेस्तु इह मनसाभऽवाप्तभ्ये 
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शाखिनो वदन्ति । भनतेदमाप्तव्यम्, नेह नानाऽसि किशन, 
मृयोः स गृदुमाप्रोति य इह नानेव पर्यतीति भेदददीननिन्दा- 
वचनात् । तस्मान्न मेदा डकारः कर्त शक्यः। इवशब्दो, कहु 
स्यामिति व्याटृत्त्यथः । तद्मादूपनिपलसु मवैभकारोऽविरोधः 
सिद्धः ॥ १३॥ 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानवात् ॥ १४ ॥ 

एकरेशिमतेन समाधानमाह । कथमत्र मदेषहो, विरोधो बा । 

ब्रह्मणि न नानारसिन। यर्किञ्चननियम्यत्वेनावयवतवेन वाऽतिरिक्ततया 
वेदनविषयं भवति । तद् ब्रह्मव, न तु नदतिरिक्तम् । विलक्षणप्रती- 
तिविषयस्य फथमपृथक्तामत्याराङ्कावारणायाथोन्तरकरपननास्य मेद्- 
परत्ववारणाय च भमदाङाकार वाघधक्रमाह । # मत्याः म इत्यादि #। 
दवराब्दे गिनापि मेददक्षेननिन्दासिद्धम्न्ढयथ्यं स्यादिति तस्पभ- 
जनमाद्ुः । # इचत्यादि # । तथाच घटपटरवदू घटान्तग्वत् तसशु- 
सुमवख्च तत्वतो नानव नाना पदाति तस्य दापा, न व्वेच्छिकं वि- 
ठक्षणप्रतीस्युत्पाद्क्ं यः पद्यानि तस्य दोपः । तादृशस्य श्रौतत्वेन 
वास्तवत्वादिति बोधनं प्रयाजनमित्यथः। सिद्धमाहुः । # तस्मादि- 
त्यारि # यस्मावुर्पनधन्सु सवरत्रोभवधिद्रमुच्यन मदश्च सवध्रका- 
रेण निपिध्यते तस्मात् तथति धुनीनामव।धकत्वंमव प्रमक्तमित्यथः। 
पवमश्राधिक्रणे आक्षेपसद्रत्या विराधः साधितः ॥ १३॥४॥ 

अरूपवदेव हि तन्प्रधानत्वात् ॥ सद्धिं वदन्नापधिकरणम- 

वतारयन्ति। # पक्दत्ीत्यादि #। भय छ्यक्रदश्षी ब्रह्मण पक्रदुदान 

ज्ञगत्समवायित्वं तदतिरिक्तस्य जगद्धेक्षण्यं स्वरूपत. मध्मकन्य- 

स्वेच्छया व्यवहायत्वं ज्ञानान्मक्तं ब्रह्मण आक्रारं च मन्वाना क्षना- 
कारस्य ब्रह्मणः प्रपञ्चप्रतिविम्येन टौ किकरथमवच्वादिक मनुने । त- 
न्मतेन विरोधसमाधानमाहव्यथः। अस्यात्र क्िश्दर् दानाद् रणीयत्वा- 
दादवित्तन्मतेन कथनम् । तत्रकदसी स्वमनं व्युन्पादयितुं पूर्या- 
धिकरणसन्दहं सिद्धान्तं चाश्चिपन्ननुयुररनः।# कथमिलयादि #* भ- 

११४ 
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जदजीवधर्माणां विधिनिरेधयोडजीवयोहिं जश्जीवधमा भ्र 
न्ति । अन्यत्र तूपदिश्यमाना उपासनार्थं भवन्ति । ननृक्तो भे- 
दाऽमावः। सदम् । तथापि कारयकारणांशभावछृतस्य भगवद 
हरार्यं जातस्य भेदस्य निषेयुपशक्यतरात् । तस्माद् ब्रह्मणि जड- 
ज्ीवधाणां निषेधो युक्तः । उपचारात्तु सर्वकमीदयः । विपरीतं 
श्च स्यादत आह । अरूपवदेव । रुप्यते निरूप्यते व्यवियत् इति 

श्रोमयलिङ्कवाक्यथग्रणे फिमापाततः सन्देहः! उत ब्रह्मणि जड- 
जीवधमौणां विधिनिपेधयोर्विरोधनिदारात् । विरोधश्च फिमुभय- 
सिङ्धत्रणादुतोभय्लिङ्वतोभंदनिश्चयादिति । तत्र सन्देहे हितीयं 
हेतुं निरस्यति । # जडजीवयोरिलयादि # । तथाच द्वितीयस्य हेनो- 
श्माघात् ततः सन्देहो न युक्त ¶व्यथः । सन्देहे द्वितीयं हतुं निरश्व 
स्षमनं साधयितुं विराघहटितीयषेतुमुज्ञीवयति। # नम्बवित्याधरि #। 
शथापीति # । उक्तत्वपि । तथाच ताहशस्यापि निषेधे, बहु स्यामि. 
श्यादे, स वे नेव रेम ् यदिश्च पीडया सृष्िदिशायां मेदाभाषस्येषा- 
हाक्यवथनत्वाद् द्वितीय पव हतुरवहयमभ्युपेय इतिं तादम्वाक्षय- 
अषणाद्ापातत एव सन्देह उमययिङ्कवतोर्भद निश्चयादेव च विरोध 
ह्यथ: 1 तेन सिद्धं खसिदधान्तमाह । # तस्मादित्यादि # । पथ. 
मेकवेशिसिद्धाम्तेन सम्रधानं सद्भुपतो निरूप्य तदेव विरोषतो धकतु 
सुत्रमवतारयन्ति। # विपरीतमित्याषि # । ब्रह्मण उपादानकारण- 
स्वं पूव सिद्धम् । अतः कारणधम एव सवेकमोदयः काय प्रती- 
यन्ते सुषणरूपादय इव कटकादिष्वतत्ते युक्या भुता च तश्र 
सिद्धा इत्यनेकग्रमाणसि त्वाद् विधिपक्षोऽपि युक्त ईति स पष 
कुतोन स्याद्, विरोधपक्ष एववा कुतो न स्यादिशङ्ःयामेकदेशिमनेन 
समाधि वकतु ब्रह्मणः प्रपथवेलक्षण्ये तत्समयायित्वादिकं, चाह- 
ह्यथः। तेन सवेकमत्वादेयो धमौः पाणिपवादयश्च ब्रह्मणि सन्ति 
म वेति सन्देहः । उभयविध--वाक्यश्चवणं सन्देहवीजम् । सन्तीति 
पूषेः पक्ष.। न सन्तीति तन्मते समाधानमिति बोधितम् । समाधान- 
युर्पावृनाय सुत्रं प्याङुबेन्ति । # इष्यत श््यादि # । हेतुं श्यु- 
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पं पर्मव्यबहारविषयतव, युक्तं रूपषट् विश्वम् । ब्रह्म तु तद्वि- 
छक्षणम् । कथैकारणां शाशिनर््रलकतण्यस्व युक्तसात् । नन्वेल- 

क्षण्यपपि युक्तं, कारणलादत आह । वस्मधानलात । तस्य ब्र 

हणः परवानलान्मुख्यत्वाव् । यत्र हि तव प्रतिपा्ते तत्र तस्य 

यख्यलम । ब्रह्ममतिषादने बरह्मधर्मीणमिव सुरयलं, नान्यधमो- 

णाम् । यथा प्क्षाप्तनस्य सुल्थलं, तथा सर्वकर्मेति लोकिककमा- 
$नुवादेन मगवरंसम्बन्धे स्पषटमेवायुरूयतम । विशिष्टबोधनेऽपि 

सर्वशब्दस्य प्रसिद्धानुबादकलादतिरिक्तकस्पनायां गोराव परमा- 

णाभावा यथाकथसिद्धरमवसेन ज्ञानस्यैवोपयोगाष्टठोकधमानेवा- 

नू वैरिषटयवबोधनमुचितम । असूपमिति वक्तम्ये अरूपवदिति, 

स्पादर्यान्त । # यथेव्यादि # । तथति वैधर्म्ये द्टान्तः । + मगव- 
हसम्बन्ध इति # । वि्ठीयमान इति शोषः । तथाच त्र होनदै नद्- 

क्षरमिति ब्रह्मैवोपक्रम्य प्रशासनस्योक्तत्वातः तस्व मुख्यत्वम् । भन्र 

तु मनोमयः प्राणशरीर इति शरीरविरिष्टमुपक्रम्य पठिनत्वात् त- 

त्यथः । नस्वच् न केवलो्नुवादः किम्तु लोकिकधममेतुल्यधमेवला 

ब्रह्मणो वोध्यत शइत्यवगुत्यानुवदाज्ञेतेामप्यमुख्यत्वमत आहु; । # 

विरशित्यादि # । मास्तु स्वकमदि शब्दानामनुबादू कत्वं तथापि 

के सप्र इत्याङ्धायां ये लोकप्रसिदधास्तानेष सवेपदनानृ्च, कुन्त्या हि 

सशो पादो दृष्टा कणस्य धीमत इतिवत् सयैपामिव कर्माणि य- 

ह्येति त्तटयानामतिरिक्तानां विधानं सममे ऽदगाकरायम् । नथा सति 

गोरवात् सवकम दि श्रुतर्वा दकवलितत्वात् नद्निरिक्तस्यतद्धमेविधा- 

यक्प्रमाणस्यामावाखचातिरिकतकरपनामकन्वा यथाकथञ्ित् तदच 

दवन कनयेवोपासनायामुपयोगाछोकपमानवानू योपचरेण श- 

रीरधमविदाषएबोधनं युक्तमित्यथः । ननु यरि सतरैकमाद्यमावेन स- 

दव्यवहारावीततथा जगदिलक्षययं सुव्रतो $भिप्रतं स्यात् ता अ~ 

ङपमिलयश्र षदे स्वरूपवदिति । वदनि स्वेवम। अनोऽतिरिकथमंक- 

स्नव युक्तेव्यत माः । # भरूपमित्यारि # । # पव निणय एति # 
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वचनं, मि्मधरमाणमेवैवं निर्णयो, न तु प्रशासनवद् भगवद्मीणा- 

म् । तस्मात् काथवरद् तद्धमोणामपि कायेलाद् भगवन्छं न भगव- 

्र्मखमिति सिद्धम् ॥ ९४ ॥ 

प्रकाशवचपियथ्योत् ॥ १५ ॥ 

ननु सर्वव्यवहारातीते शाक्ेफस्यम् । मनेसवैतदाप्तम्यमिति 
परिरोधश्च न परिहृतः । त लोपनिपदं पुरूपं एच्छामि, यतो ब्राचों 

निवर्तन्त इति चेयत आह । भरकाशवत् । यथा सोरपकराशो ्यव- 

हार्योऽव्यव्हार्यश्च, न हि खतः सम्पादयितुं शक्यते स्थापयितुं 

वा । आगते तु सूरये मेधाद्यमात्रे च सान्निध्यमात्रेण व्यवहारः 

वान (य च्व चाधयः 

आौपचारिकत्वनिशयः ! तथाच लोकवैलक्षण्येन लीफिफप्यवहारा- 

तीतत्वमेवाभिपरेते, न तु यावदूव्यव्रहारार्तीतत्वम् । अस्थूलादिवा- 

क्य एत्र प्रशासनश्चावणेन तथा निश्चयादिति बोधनाय तथा फथन- 

अतो नानेनातिरिकधपरकरल्पनसिद्धिरियथेः । तेन सिद्धमाह । # 

तस्मदिश्यादि # । # कयैवदिति # प्रपञ्चवत् । # न भगवद्धम- 

त्वमिति # । न निन्यमगवद्धमेस्वम् ॥ १४॥ 

वक्रारवख्चावयर्यात् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्या- , 

दि # 1 सभ्रकमेत्वादीनामौपनारिकत्षात् । प्रदालितृत्वादीनां च 

लोकिकस्वन सम्यग्बुद्धावनाराहात् सवग्यवहारातीते ब्रह्मण्यज्गी- 

कारे छते ज्षेयत्वेनापि ग्यवहारध्वासम्भवन्क्ञानाथेस्य विचारशा- 

खस्य प्रेफस्यम् । मनसेग्रैवदाप्तव्यमिति बिरोध इति सवेव्यवहा- 

रातीतस्य मनो षिषयत्वाभावेन, तथा तस्याः शरुतेरप्राप्य मनसा सहेत्य- 

नन च सह विसेधो न परिहन इत्यथैः । अस्मिन् सूत्र प्रकाशवरदिति 

न मतुप, क्षिन्तु तृीयान्ताद्वति : पूवेसूत्रादेकदेराभूनमपि तस्पदमनु- 

घसत । तद् ब्रह्म प्रक्ारोन तुख्यम् । तश्र कथं तुल्यमित्याकाङ्घायां 
सूत्रे उ्याकुवैन्ति # यथेत्यादि * । व्यवहायेत्वाग्यवह यत्वे यु- 

क 

स्पा्यन्ति । # नहीत्य।दि # । # खापयितुमिति # । आयातो यथा 
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कर्तु शक्यते । तथा लोकिकाद्मनोभिर्नं शक्यते व्यत्रहतम् । 
हैसवरसमिधाने तु शक्यत इति द्रयमाह श्रुतिः । कुत एतदवगम्य- 
ते तत्राह । अयेयथ्यत् । अन्यथा शास्रं व्य स्याव । चकारा- 
द्मोणां तथासव्रिरोधः परिहृतः । आमीनो दूरं ब्रजति, अपाणि- 
पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रणोयकणं श्त्यादावलो- 
किका भगद्धमो उच्यन्ते । अकारणककार्य्चनात् ब्रह्मपमीणा- 
श्कायैलं बोधयति।तस्मादव्यवहारयेऽपि न शाख्ैफरयम् ॥१५॥ 

आह च तन्मात्रम् ॥ १६॥ 

किञिदाशङ्का परिहरति । नन्वलोकिकानीन्द्रियाणि विरो- 
धाभावाय कथं न कस्प्यन्ते । अन्यथा अक्रारणककार्तवं, तस्य 
ख निसत्वमलोकिकसं, ततश्च पर्ययचश्रुरिति षिरोष श्याशङया 
परिहरति ! आह च श्रुतिः स्वयमेव तन्मात्रं प्रज्ञानघनमात्रम् । स 
यथा ैन्धवधनो ऽनन्तयेऽबाह्ः कृत्स्नो रसघन एवं बा अरेऽयमा- 

नापयाति तथा विरोद्धुमर । # सक्निघने तु शक्यत इति # । उपा- 
सनादिसाधननेश्वरसक्िधाने प्रतिवन्थकामावाख्छक्यते । * वय- 
मिति # । मनसा वाचा चाऽवाप्यमनाप्यति इयम् । # शाखमि 
ति # । मनसैयेतत् । तापनीयसूपं क्षानफनश्ोधकं, तमेवेस्यादिरूपं 
त्यादिकं उमयष्रोधकं शाखम् । प्रकारहातुल्यत्वसङ्काहकखकार- 
सूचितं धमौणां टोकिकत्वादिविरोधपरिहारं भ्याकुवन्ति । # आ- 

सीन श्व्याहि # । # अलोकिक्रा इति # । गो कविर्या । # भका- 

अत्धमिति # । नित्यत्यम् । # तस्मादिति # । भकोकिकधर्मसरवषा- 

खटा खस्य च सन्निधानाथन्वात् ॥ १५ ॥ । 

आह च तन्मात्रम ॥ सूत्रमवतारयन्ति। # फिञ्चिदिष्यादि # 

धतद्येव विभागो, # मन्वित्यादि # । # विराध इति # । लोक- 

विरोधः । सूत्र ष्याक््वन्ति । # आहत्यादि # । तथाच हत्स्नष्य 
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त्माऽनन्तरोभ्ाहः कृत्स्नः प्वानधन एवेति स्वरूपातिरिक्तानामि- 
दियाणाममावाव् । नच कियाभावोऽ्पि । षेदविरोपेन तथा क- 
सपयितुपदाक्यत्वात् । षेदनिःश्ासायनभूतसमुत्यानादेरुक्तताच्च । 
अतो नेन्द्रियाणां परिकरपना । किन्तु सवौकारस्वरूपं वस्सेष 
तादृशमिति मन्तन्यम् । $ृत्स्वचनात् । चकारात् स्वन्दियविव- 
नितमिति स्मृतिरपि । वस्मामन्दियकरपनावरिरोधः ॥ १६ ॥ 

द्रायति चाथोऽपि स्मयते ॥ १७ ॥ 

पुनः प्रकारान्तरेण विरोधमाशश्य परिहरति । ननु ब्रह्म ज- 
गत्कारणपिति सिद्धम । तच्च समवायि निमित्तं चेति च । कार- 
णपा एवं हि काय भवन्ति । अपरम्भावना्यां न्यथा कर्पनम्। 

्रह्षानधनत्वोश्या शाख्जतः भरतीयमानश्य सवेष्य केवलक्षानात्मक- 
ताया एव सिद्धेः स्वरूपातिरिक्तानामिन्द्ियाणाममावदतिरिकत. 
न्वियकट्पना न युक्ता । मचेन्द्रियाभाववत् क्रियाया अभावोऽपि 
शादु: । दूरवजनादिबोधकवेदवाक््यविरोधेन तथा कल्पयितुमश- 
क्यरघात् । मच तसप्मकरणान्तरत्वाच्छरीरविरिटबोधमपरमिति श- 
काम । अत्रापि षेदनिश्वासायनभूतसमुत्थानादैः भावणेन श्वासो- 

र्टवासजगर्सयापनभूनसमुत्थानतव्नुविनाशनक्रियाणामुक्तत्वारि- 
हथः । # उक्त्वाश्चति # चकारः प्राणन्नेव प्राणो भवतीत्या: समु- 
चायकः । विषयवाक्यसिद्धमय निगमयन्ति । # अत शष्यारि #। 
अटस्स्नस्वबुवभ्युर्पादकम्रकारसत्व एष तक्निषारकस्य ृस्स्नपवष्य 
साथक्यसिद्धेस्तद्वचनात् तथेलयथः। सिडमाहुः । * तस्मादिष्या- 
दि #। कियाणां केवलक्षानात्मकेन खर्ेणेव सिखत्थान्न तदनु- 
रोधनापि तथेष्यथेः ॥ १६॥ 

वृदोयति चाथोऽपि स्मयते ॥ # पुनरित्यादिना सुत्रभरवतायै 
तव् विभजन्ति । # नन्वित्यादि # । # असतम्भावनायां ्वम्यथा क- 
सपनमिति # । कायांसाधारणधमोणां कायैत्ववत् कारणे अखम्भा- 
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कामादयो धमरश्च श्रुती विहिताः । ते ब्रह्मण एव भवितुं युक्ताः। 
निषेधिकाभपि श्रुति । न हि षेदवादिनामणुमात्रम्यन्यथा कलयन 

धुषितमिवाराष्ा परिहरति । दरीयति श्रुतिरेव जढजीवधमो- 
णां मगययमाव इति । द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे श््युपक्रम्य देषा 

चीयत चि चडकः 

घनायां तु विवत्तवादस्य घा, असतः सत्ताया घा आश्षयणेन भरुतिषि- 
शधं कटपनम् । # दत्याशड्येति # प्यं प्रकारेण विरोधमारद्य ष- 
रिदहारं षदन्तो शदयतिपदसूचित विषयवाक्यमुपन्यस्य व्याकुषेन्ति। 
# दे इत्यारि # इं बृहदारण्यके मूतामूसेघ्राह्मणे । तत्रहेषा व 
ब्रह्मणो पे इत्युपक्रम्य अधिंदैवताध्यातमेदेन देषा पञ्च भूताल्यु- 
कत्वा, अथात आदेशो नेति नेतीतिनियधमाह । तत्र कि दौ नञ प्र 
कृतमथ गमयत इति इयोः स्यापनमाश्रं क्रियते ? फि वा वीप्सया 
पूर्वोक्तं स्वै निषेधति ? उत रूपद्टयमेव निषेधति. १ मथवा पूवध- 
तिषेधो भूतराशि निषधति, हिवीयो षासनारारिमिष्वादि शदभुर्था 
शतिः स्वयमेव विदृणोति । न हस्मादिति । नेत्यन्यत्परमम्तीति । 

अभ्र व्यास्येये वाक्ये मथशब्दः प्रक्रममेदकः । अत इति हेतो पञ्चमी, 

ल्यम्छोपे घा । उक्तं रूपद्वयं हेवृूलय अआदेशस्ताभ्यां कायाश्यां 

पाभ्यां ज्ञाव्यस्य प्र्मण उपवरेशो नेति नेतीति । 

पूथै पतिशब्दः प्रकारवाची । तथाच समवायित्वाद् ब्रह्म पञभू- 

तानि भवति, न तु, इतिं पवप्रकारकं पडचभूतप्रकारकम् , । पषः 

ग्रथमनेयथः । तदेनद् व्याख्यानेन साधयति । न हशास्मादित्यनेन । 

न, म भवल्यवं ब्रह्म तादशम । हि युक्ताध्यमथः । युरूत्व दैतुः- 

दतस्मादिति । यत पतस्माज्ञातं तत॒ । न हि कायकारणयोरेकः 

प्रकारो भवति । अतो व्याख्यानात् प्रथमन नतीत्यनेन प्रक्रारनिषेधो- 

पसंहार: । द्वितीयं नतीति व्याख्यानि । अन्यत्परमत्तीति । भिन्नप्र- 

कारकत्वेऽपि, न तु समवायित्वमात्रत्वं, किन्त्वन्यत् परमस्तीति । त- 

थाच द्वितीयेन नेतीत्यनेन पनावस्तानिषेधोपरसषहारः । तथाचात्र न 

सर्बनिष्रधो नापि कूपद्वयनिषेधो, नापिभूतवासनाराद्यानिपधो, न 

चा तस्स्यापनमान्रम् । निवेधपक्षेषु भ्युन्पाद् नपूधकपरतिपाद् नवेवच्यौ- 
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पञ्च भूतान्युश्त्वा, अथात आदेशो नेति नेतीसाह । इतिशब्दः भ- 
कारवाची । बह्म पञ्च पहामूतानि भवति । न वेेप्रकारकम्। तव 
साधयति । न भवसेव ब्रह्म तादृश् । हि युक्तोऽ्यमथैः । एतस्मा- 
ज्ञातमिति । न हि कायकारणयोरेकः प्रकारो भवति । अतो ने- 
ति नेतीति परकारनिपेधाप्हारः । न तु समवायित्वमात्रतम् । 

किन्न्यत परमस्तीति रपं निर्प्य नापर निरूपयति। षयस्य सय- 

| 

पातात् । श्ापनमात्रपक्षे निषेधस्य प्रक्रमान्तरस्य च पेयथ्यैप्रसङ्कात्। 
भतः प्रफारतावललयोरेष निषेध हत्यथैः । पतदेव निगमयितुमाहुः। 
# इतीत्यादि # दत्येवम् । अरूपत्ववारणाय रुपं निरूप्यानामत्ववार- 
णाथ नाम निरूपयति, सद्यस्य सर्त्यामति । तत्र व्यास्येयचाकष्य एव 
व्यास्यानषाक्यऽपि णवे शाङ्ग स्यात् । हि निश्चयेन । न पतस्मात् 
किन्त्याविधकमिति हेतोर्नेति । पति दं ब्रह्म न भवतीत्युच्यत, कि- 
स्सवन्यत् परं ब्रह्मास्तीति । यद्वा हि यस्माद्धेतनेतिनेतीति वीप्सया 
मूलामूर्त तद्वासनात्मिकामविां, तत्कायादि च सव निपिध्य सर्व- 
निषधावधित्वन नत्साक्षित्येन च ब्रह्मेव निर्िषटम् शत कृत्वा नति 
नेतीदयवस्मात् परम उतकृ ब्रह्मणो निर रेन अन्यक्नास्तीति । अथवा 
न शोतस्माद् ब्रह्मणो व्यतिरिक्त मस्तीति नतीत्युचयत, न पुनः स्वयमेव 

नासीलयर्थः । तश्च ददोयत्यन्यत् परमऽनिषिद्धं प्रह्मासतीति त्रिधाऽपि 
भक्षरयोजना सम्माग्यते । अतः को वा व्यास्यानवाक्याथे इति । व- 

त्सन्देहं निराकत नाम निधक्ति । प्राणा वे सलयं तेषामेष सस्यमि- 
ति । प्राणन्तीति प्राणाः पूवोँक्ता अपरब्रह्मरुपास्तत्कायेत्वात् । सत्य- 
म् । नाधिकाः ब्रह्मविवन्तभूताः । तत्र हतुः। तेषां प्राणानां एष 
परमात्मैव सस्यं स्वरूपभूत इति । यद्वा सश्रूपत्वात् स्यरूपत्वाच्च 
सत्यं प्राणालेषामेषप स्वरूपभूत इति । तथाच व्यास्यानवाक्ष्यमपि 
न निषेधस्य प्रपञ्चे पयैवसानं गमयति, न वा ब्रह्मणः सवेविशेपश्चु- 
म्यत्वे, किन्तु ब्रह्मणः प्रपञचप्रकारकत्व प्रपञ्चसमवायिमावत्व च- 
त्येतदयै रूपनामष्रस्याथे च नामनिवेचनम् । तदेतदुक्तमः, श्वीत्था- 
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भिति । तेन प्रपञातिरिक्ततरह्मणो विच्मानलाव भपञ्चपरमवचनं 
तस्मिन्नोपचारिकेमेव युक्तम् । श्रुरैव तथा प्रतिपादनात् । चकार, 
पेयुक्तयनुसन्धानार्थः । अथो इति पक्रमभेदोऽपि । अथात अदे- 
श इति भिन्नपक्रमेणाऽऽह । श्रुतेरन्याथेतानिराकरणायाह । अपि 
स्मयते । अनादिमत् परं ब्रह्म न सत तन्नासदूस्यत शति । सदस- 
तोः प्ेजललाव । हेयनिरूपणे निषेधः । प्रपञ्चधमां भगवति उच्य 
नते वेदादो, न तु तद्धमां वन्तीति ह्ञापयति । तस्माच्छररतिस्पु- 
तिभ्यापेव तथा निर्णयः ॥ १७ ॥ 

अत एव चोपमा सूयेकादिवत् ॥ १८ ॥ 
प्रपञ्चधमां भगत्रल्युच्यन्त इयत निद्शीनान्तरमाह । अत एव 

इममेव निणयमाभ्रिय, समः प्लुषिणा पमो नागेन समो मशकेन 
सम एमिखिभि्लोकेः समोऽनेन सर्ेणेति निरपमस्य भगवतो यदू- 
पमाने तत् तद्धर्भसम्बन्धात् । न चात्र खतन्त्रतादवाधर्मव्ते ब्रह्म- 
णो वक्तु युक्तम । नन्विदमपि विरद्धमियाशङ्धग दृष्टान्तमाह । 

दिना । तेन यत् सिद्धं तदाहुः # तनेत्यादि # । नामव्यास्यानपूषकं 
बरह्मणोर्भतरिकत्वस्यापनेन ब्रह्मणसनथात्वात् तथलयथेः । # प्रक्रम- 

मेदोऽपीति # । प्रकारमेदब्रह्मातिरफयोरुपाद्वरक इत्यथः । स्मरतो 

ब्रह्मणः स्रस्तं निषिध्यते इति कथं तेन विवक्षितभ्यतिरिकाथंबार- 

णमित्यतो भ्याकुवैन्ति । # सदसतारित्याषि # ॥ १७॥ 
अत पव चोपमा सूयक्षादिवत् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # प्रप- 

ञअल्यादि # ग्याकूर्बन्ति । # अत एवत्यादि # । # निरुपमस्येति # 

ज तत्सम इति शरुत्या सथा प्रतिपादिनस्य । + तयमसम्बन्धादिया- 

हि #1 यदि प्रपञ्चधमवस्वं प्रह्मणः स्यात् तवरा प्टुपिलाग इत्यादि प्- 

थमान्तमव निर्दिशेत, समपदं च न निर्दिशेद् तस्तथा निर शाभावातु 
प्रपञ्जधम सम्बन्धादेव तद्ध मवस्व, न खलम्नयारवमित्यथः । दृ्टान्तो- 

किरयोजनमाहुः । # नन्वित्यादि # षदं निद रेनमपि समत्वासम- 

५५ 
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हू्कादिषव । सूर्येण सहितं जं सूथकम् । यया श्यं ज्योति- 

रात्मा किष्वान् अपो भिरा बहूधेकोऽनुगच्छन्, एकधा बहुभ 

चेव हदपते जखचन्दरसदिति । ययेतरमंश्चिष्टस्योपमानतपवं, समः 

प्लुपिणयपि । चकरारस्तु विरोधाभाव वक्तन्योऽधिकरणज्च स 

पृणमेकदोशिन इति मूचयति । तस्माजडजीवधमीणां भगवल्युप- 

चारो, निषधस्तु मुख्य इति ॥ १८ ॥ 

स्वयोरभयोरप श्रावितत्येन चिसद्धमथवा तद्धमंसम्बन्धेन तद्धमय- 

स्व ब्रह्मणोऽई^क्रियमाण वुण्सम्बन्य बरष्टत्वमपि स्यावृतार्धप विस- 

खमता निणयकन्वाभावमाशङ्य श्रातं दष्रान्तमाहेव्यथः। सद्धमाहुः। 
ऋ यथव्यादि # यथा किरणद्वारा जकादिखंश्छि्टस्य सूयाददह्याप- 

नन्वे, यथा हाये स्योनिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधक्राऽ्नुग- 

च्छन्. उपाधिना क्रियत मदषूपा देवः क्षत्रप्येवमजाप्यमान्मत्याद्- 

चाक्यपृच्यते । पवं समः प्टुपिणनिवाक्यऽपि ष्टुप्यादिमंश्िष्स्य 

सवुपमेयत्वमप्युख्यत इति विरोधाभावा दृपमारूपं निद् शनमपि नि 
णायकमित्यथः। सिद्धमाहुः । # तस्मादिति # ब्रह्मणः प्रपञ्चविलक्ष- 

णत्वन कायौसाधारणधमाणां कारणे ब्रह्मण्यभावन ब्रह्मणस्तत्खरूप- 

धमौणां च लोकिकमनोवागगाचरस्वन कृरस्नः प्रज्ञानघन इति भरुल्या 
लाक्षारस्य ज्ञानात्मकत्वेन ततनस्कियादरीनां घमोणां च नेसर्मिक- 
त्वन सषा च मगघत्प्राकस्य पव दूरोनादिव्यवहारविषयत्वेन लाकि- 

कव कूमनोमिः प्रतीयमानानां स्थानधमत्वात् तथ्येकदोरिमतन सि 

इमिलयर्थः। तेन ब्रह्मणः स्थानतो जडजीवधमेत्वं, खतस्तु तद्राहित- 
त्वमिःयेककरेशिमतेन सिद्धम् । प्तेनास्याधिकरणस्य प्रासङ्किकत्वं 

धस्यमाणेपाद्धातत्वं बति सूखितम ॥ 
विद्टन्मण्डन तु मायावादिमतन अरूपवःसुश्रप्रकृतेतावत्सुत्र- 

दयाया निर्विशेषस्यव मुख्यतया निरूपणं इश्यते इव्याशाङ्भूमयां, न 
श्यानताऽपीव्यादिम् ब्रश्रयम, अरूपवदित्यादिसूत्रचतुष्टयं चापादयाः 

दामाक्यिवे व्याख्यातम् । तथादि । तश्र जडजीवधमी र्ण सन्ति 

न बति विचारयस्त्नरूपकनिषेधकश्चुतीनामन्योम्यविरोधरपरहारं 
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अ पिचारयन्वुभयोरपि शुतिकाकषयस्वेनान्य्तरवाधमप्यराक्यं जान- 
शीपाधिकं ब्रह्म सविशेषशुतिविषयो, निरूपाधिस्वरूपं तन्निधिशेष- 
शतेरिति मतं, न श्यानतोऽ्पि परस्यामयलिङ्क सर्वत्र हीति सूत्रेणौपा- 
धिकत्वे तत्स्वमावत्वे ब्रह्मणो न सम्भवतीति तर्द्रतीनामब्रह्मनिर- 
पकत्वापत्तिरिति निरस्य पुनरुपहितानुपहितयार्मेदाङ्खीकारणोभय- 
रूपत्वं ब्रह्मणि भविष्यतीति तन्मतोपपत्तिमाशङ्य, न मदादितिचेश्न 
परयेकमतद्कननादिति सूग्रेणापिचेवमेक दृत्यग्रि्रण चामदवाधक- 
भुतिविरोधनिरूपणेन निरस्य, पुनराकाराणां प्रपञ्चमध्यपातित्वात् 
भ्रपञ्चस्य जन्यत्वात् तेषामपि तथात्वात् तषु ब्रह्मामदबोधनमौप- 
चारिकरमनतः स्मरकारवषादिन्यो न ब्र्मनिरूपिका हति प्राप्ठ आह ! 
अरूपवदेव हि तत्प्धानत्वादिति । स्यदेतहवं यद्याकाराणां प्रापि 
कल्वं भवेन्न तवेषम । न हि ब्रपञचस्थितत्वनेव प्रापथिकत्वं षक्तु शा- 
क्यम् । त्वदमिमतस्यापि तथत्वाप्तः । अतो निराकारवादिनीष्वि- 
घ साकारादिनीष्वपि श्रुतिष्वरूपवदव तत् प्रतिपाद्यत । रूप्यते 
निरूप्यते व्य बरह्धियने इति रूपं सवव्य वहारविषयस्वं, क्दुक्तं रूप- 
घट्धिश्वम् । ब्रह्म तु तद्विलक्षणमित्य्थः । यथा चेतत् तथा मृत्स्नाम- 
श्षणादिप्रसद्निरूपणन निरूपितम् । अयता. रूप्यन व्य्वह्नयत अ- 
मेनति करचरणायुनयते। तथाच यथालोक्र करादिकं भिन्नं नद्लान- 
सिमानी भिन्नम्तथा ब्रह्मन धुनौ करादिमिन्नं नदभिमानित्वन नि. 
रुप्यन, किन्तु करादेरपि ब्रह्मत्वाद्धेदाभावादु परूपमव निरूप्यत, न 
तु रूपवदिन्यथः। ननु कुत पव तद् वगम्यने करादुनामपि ब्रह्म 
स्वमव, न तद्धिश्नत्वमित्यत आह तद्धिनिगमक्रम, तत्प्रधानर््वादिति + 

स्वैषां वेदान्तानां ब्रह्मेव प्राधान्येन प्रतिपाद्यं यनः । अयमर्थः। क- 
रादीनामब्रह्मन्व तन्निरूपकाणां वदान्नानां ब्रह्मपरलत्वनियमव्यःहनि- 
रतः करादिनिरूपकाः सक्षाद् ब्रह्मप्रतिपादनक्ा पयति । सवत्र प्र- 

सिद्धापदर दात्, आमनन्ति चैनमस्मिक्निन्याद्यधिकररणम्पोपपल्तिहि- 
्ाददेनाच्यते । स यथा सैन्धवघनाऽनन्तरोऽतराह्यः छन्स्ना रसध्रन 
धवं घा धरे अयमात्माऽनन्तराऽबाह्य. त्न प्रन्नानघ्रन चति, सत्यं 
विज्ञानमानन्दं घ्रह्येति, अनन्दमात्रकरपादमुग्वादरादिर्नि, आनः 

न्दमयोऽकष्यासादित्यादिशरनिस्मृतिस्यायेकव्राक्यनया मश्चिदानन्द- 
पत्वं फरादीनामवधारणीयम । अन पवाग्न सूत्रकागाप्याह माह 



९५१६ पपरकाशे अणुभाष्ये । 

अम्बुवद्ग्रहणात्तु न तथालम् ॥ १९ ॥ 

पुरूयतिद्धान्तं षक्तुमेकदेशिनं दूषयति । तुशाब्दस्तथा सि- 
द्वान्त व्यावर्तयति । तथात्वं समवायातिरिकतस्य तद्धमंयोगात । 

जहजीवधरयोगाव सर्वकामत्वादयो न भवन्ति कुतः { । अम्बुव- 

दग्रहणाव् । सर्बपरस्य हि मतिषिम्बेऽधिकरणधमवत्वम्। तत्र रूप- 

च तन्माच्रमिति । एता पव धुतयोऽत्राजु सन्धेयाः । त्वदभिमतम्या- 

ख्याने त्वरूपमिलेतावतेव चारिताथ्यै स्यात् । रूपवरवस्याभयषाद्य- 

ऽसस्मतत्वेनाधिवादास्पदत्वात. तक्निषेधानुपपलिः। ङपरूपवल्वस्यं 

सिद्धान्त्यममिमतत्वात् । एवं सति तथा कथनादस्मवुक्त पवाथः 

सूडक।रमिमत इति कायते ईति ॥ १८॥ ५॥ 

भम्बुवदग्रहणास्तु न तथात्वम् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # मु- 

स्येत्यादि # । प्तेनास्मक्नप्यधिकरणे सवेकमोदयो ब्रह्मणि स- 

न्ति नवेदयवं सन्दे । उभयवाकयश्रवणमेव सन्देहबीजम । पूचै- 

पक्षस्त्वौपच।रिक ¶ति पूवेस्माद् विशेष दति बोधितमर । ननृक्तश्य 
मुख्यत्वामावे किं गमकमित्यतो गमकं वदन्त पव सूतं व्याङुषे- 

न्ति । # तुशा श्त्यादि # । व्यावक्षनीयं सिद्धान्तमाह: । # तथा- 

स्वमिल्यादि # । तथात्वं नाम एकदरिनाङ्गाक्रियमाणे शरिडत्कृतजल- 

समरवायिव्यतिरिकश्य ज्योतिषः सूयोदेस्तद मेयोगाज्रघमेयो गात 

कस्पादिकमिव जडादिसमवायिष्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणो जडजीवधमे- 

योगात सर्वकामादय श्व्येतं सिद्धान्तं नकारो व्याबन्तयति । त- 

थाच तुराब्द पव तस्य सुख्यत्वाभावगमक इत्यथः । हेतुं ग्या- 

क्रव॑न्ति । »# सर्वेत्यादि # । सवेस्मात् परस्य ब्रह्मणः प्रतिबिम्बे 

सति अधिकरणधमेवस्वमेकदेरिना सिद्धान्तितम् । तत्र तन्मते 

निराकसंव्ये परहिते तश्र विध्यमान च न प्रतिदिम्बत इति दूषणं 
अव्यम् । ब्रह्मणो जगद्धेलक्षण्यं वदता एकदेदरिना ब्रह्मणि नीरूष- 
त्वस्य व्यापकत्वस्य च तत्राद्धोकारात् । तथाप्येवमुकतो सिद्धान्तिन- 
मपि पयेनुयुञ्जीत । सिद्धान्तेभ्पे विरुदधमौश्रयत्वाङ्गी कारेण त- 



१ अध्याये २ पादः) ९१७ 

रहितं तेत्र विशमानं च न परतिविम्बत इति वक्तथ्यम् । तथापि 
स्वमतविरोधादम्बुवद ग्रहणमिति । खच्छमम्ब प्रतिबिम्बं ण्हाति। 
न हि तथा धां ग्रहीतुं शक्नुन्ति । धर्मत्रास्च। सबीधारत्वेन 
तथोरयमाने वेयध्यमिति पूरमबोचाम । 

योरिवाकाशनेमेर्यवत् स्वरूपात्मकरूपस्य दूरत्वस्य चाङीफारावाका- 
शास्येव प्रतिबिम्बः सम्भवत्यतः स्वमतविरोधात् प्रतिविम्बाधिकरण- 
स्वभावमादाय तन्मतदूषकं हेतुमाह । * अम्बुवद म्रहणमिति #। तदू 
व्युत्पादयन्ति । # स्वच्छमिद्यादि # । अम्बु खच्छं तस्मादंशेन सं- 
शिष्टस्य सूयाद ः प्रतिबिम्बे गृह्णाति । न हि तथा धमो ग्रहीतुं शक्न 
घन्ति। हि यतो हताधमा मनोमयादि दाव्देकद शाक्तानि पृथिग्या षटा- 
दय इय ब्रह्मण उपदियानि मनःप्रभूतीनि कायाणि अखच्छानि । 
मनो हि शुखाश्ुडमेदेन द्विविधम् । तत्र शुद्धं कामविवर्जितमिति। 
तत्र प्रतिबिम्बित ब्रह्मणि सवकामा पव न मासरन् । अशुद्धस्य तु 
कामवच्वऽपि अस्वच्छत्वादष प्रतिविम्बाम्राहकत्वम् । प्राणस्त्वा- 
पामयोऽपि वायुरूपत्वात् प्रतिशिम्बग्रहणायाग्यः । तथा भारूपं तेजः 
आकाशश्च । तस्माज्जटादिवद् भदान संश्छिषटस्य ब्रह्मणः प्रतिबिम्ब 

ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति । किञ्च । धमेत्वात् । समवतं हि कायं कारण- 
स्यावस्याविशधरूपत्वात् तद्धमभूतं तस्मात । न हि समवते कर्ये 
समवायिनः प्रतिविम्बः कापि दषएचरो, नाप्यखच्छे कस्यापि । 
अतः समवायिव्यतिरिकश्य समवायिनश्च ब्रह्मणो प्रहीतुमशक््यन्व- 

बोधनायाम्बुबद प्रहणादिस्युक्तमिस्यथः । ननु माऽस्तु धमाणमुपा- 

धिभूतानां प्रतिविम्बग्राहकन्यं, तथापि दयुभ्वाद्यधिकरणविपयवाक्ये 
ब्रह्मणः सबौधारतायाः सिद्धत्वाद् प्रह्मण्यत्र मनःपथूर्वानां तखमौ- 
णां च प्रतिषिम्बोऽस्तु । तथा सति तेषां धमाणामापचारिकत्वमेव 
सेत्स्यतीत्यत आहुः । # सर्वत्यादि # । यद्चपि रपरहितस्य ब्रह्मणो 
न प्रतिविम्बग्राहकत्वम । भकारावितुस्यत्वात् । नथापि भारूपत्व- 
मादाय ब्रहिलतया तथोच्यमान तेषां धमौणामुपाधिघमेन्वनेव प्रष्य- 
यः । लोके हि खिर आधारे प्रतिबिम्बचअटतायां तद्धर्म चन बि- 
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नच भ्रमात् कल्पनं वेदेनोच्यते । अपरतारकत्वात् । सर्वहतराश्च । 

म्बीयरवेनेय भानस्य शटत्यात् । अतस्तद्धमस्वेन उपासनाया असि- 
दस्तदनुवादवेयथ्यमिति पूवंम अपूवंवत्सृत्रव्याख्याने सवंशदष्य 
प्रसिद्धानुबादकत्वकथनेनावोचामेति नाच्र प्रत्यवस्यानावकादा इत्य- 
थः । न च यद्ययोग्यतेवोभयोस्तदा धृतो कुतो जलचन्व्रािदष्टाग्त ड- 
ख्यत दति शाङ्यम । पकस्येवोपाधिभेदन नानात्षनरोधनाय तत्कथ- 
नात् । उपाधिना क्रिये भेदृरूप इति, पकथा बहुधा चैव दद्यत 
शति दटान्तप्रयोजनोक्तयेव तथा निश्चयादिति । नन्वत्र पूप ब्रह्मणः 
स्ैत्वनोपासनायाः, शान्त उपासीतेलन्तेन विधानात्, स क्रतु कु- 
कतित्यस्यापि व्यवदहितेनोपासीतेत्यननेव सम्बन्धान्मनोमयत्वादिध- 
भेविशिणए्त्वन ब्रह्मण पवापासनं विधायत इति तश्र यथा सर्वत्वमा- 
रोपितम, पवमश्र मनामयत्वादिकमप्यारो पितण्चत्यस्बुवद्रहणामवे- 
ऽपि सर्यक्रामत्वादिधमौणां कव्पितत्वादौ पचारेकत्वमेवेत्यत आहुः 
# नचेद्यादि # । नात्र मनोमयस्वादिकमारोपितम् । उपासनाय 

पवाश्रामावात् । अधेत्यंनन प्रक्रमभदे बोधिते प्रक्नच्छदेन व्यवहित- 

सम्बन्धस्य वक्तुमदाक्यत्वात् । फिन्तु पूर्घोपासनया श्ुद्धान्तःकरण- 
स्य स्घेदान्तप्रसिद्धग्रह्मण उपदेशो$यम् । स रान्तोऽन्यश्र 
रागरषितः, कतं वक्ष्यमाणप्रकारं निश्चयम् अध्यवसायात्मकम- 
विचलप्रल्ययं, तथा मननं वा स्वस्य वक्ष्यमाणभगवत्स्वरूपलामार्ं 
कर्दतितिं । पतेन शब्दान्तरेणापि तथा निश्चयात् । उपसंहारे च 
पूरवोक्तघमेविशिष्टश्यात्मनो ब्रह्मत्वम, एतद् श्रह्मेत्यनेनं निगमपिन्वा 

धतमितः वरेव्याभिसम्भवितारस्मीति, यस्य स्यादद्धा न पिचिकित्सा- 

ऽस्वीव्यत्रेतिशाद्देन पूर्वोक्तं सवै परागृदय, यस्य स्याद द्ेत्यनेन सवस्य 
सल्यत्वनिगमनादपि तथा निश्चयात् । आरोपितत्वे च भ्रमात् कल्प- 
नम् । तशु नात्र वेदेनोच्यते। अप्रतारकत्वात, स्वकषत्वाश्च । यदि हिव 
सत्यत्वं निगमयन् स्वयं सम्यग् क्षात्वा परस्मा आरोप्याऽन्यथा 
रयात् प्रतार पव स्यात् । अन्ञात्वाऽऽरोपितं चेद् रयात् सवे- 
कञःवादेव हीयेत । अतो नात्र तथा वक्तुं शक्ष्यमित्यथेः। पतेन मध्वा- 
दिविचास्विवाच्र कटपनोपदेश त्यपि निरस्तम् । तत्रैवमवचनात् । 
सांस्यषादिनं प्रति तद्रीतिशोधने तश्र तथा कथनाश्च । तत् तत्रदोए- 
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विप््रादिनं एवं षचनं, न वैदिकस्य । पृथिव्यां तिष्ठभिसादि- 
षिरोधश्च | 
तस्माद् ब्रह्मधर्मा एर सर्वकामादयो, नं दुपाधिम्बन्ादोपचारिका 
इति ॥ १९॥ 

वृद्धिहासमाकलमन्तभोवादुभयसामञ्ज- 
स्यादेवम् ॥ २० ॥ 

मिद्धन्तेन विरोधपरिहारमाह । बिराधो हि परिश्रणीयो 
छोकवेदभ्यां तदनुमारेण । पहानव्रकाशोऽस्पो ऽवक्राशो, यथाब- 
काशं दह चमसानिति लोकिकवेदिकयव्यत्रहारो वस्तुधर्म 

पादितम् । अतो येदान्ताथविप्रवयादिन पयेषं व्रचने, न पेदिकस्ये- 
ति युक्तम् । किञ्च । यदि प्र्हिलतया भ्रमात् कठ्पनमत्राङ्गाक्ियन, 
तद्राऽन्तयोमिन्राह्मणमपि विर्ष्यततति दाषान्तरमाहुः । # पृथिव्या- 
मित्यादि #। पृथिव्यादिप्रपञचस्याविद्याकर्पितत््ाच्छुक्तिरजनक- 
ल्पे तस्मिक्षिरविद्यस्यश्वरश्य स्थित्ययरागात् तद्व्राधकश्रुतिविराधश्च- 
व्यथैः। सिदधमाहुः। # तस्मादित्यादि # तस्मादिति #। अभ्बुर्माव 
मन-प्रभतिषु प्रद्मप्रतित्रम्बस्यासम्भवात् तथाच धमोणामोपना- 
रिकत्वनिणेयमाभित्य यत् ष्टुष्यादिमम्यं ब्रह्मण उक्तं, तदसङत- 
मित्यथः ॥ १९॥ । 

वृदधिदसभाकत्वमन्तर्मावावुभयमामञ्जस्यदरवम् ॥ सूत्रम- 
घतार्थान्ति । # सिद्धान्तनलयादि # विरधपर्हार्स्यैकन् हिमत- 
स्यानुपपन्नत्थे ददित विरोधस्येव व्थ्यात् कथं तन्परिहार शत्याक्ता- 
्कघायां तयल्यधः। परिहारं व्युन्पादयन्नः मत्रं ध्याकुवन्ति । # वि- 
गधो हीत्यादि # तथाच तन्मते प्रतिषिस्बस्य वक्तुमशक्यनय। रो- 
काननुसरणम् । भ्रमात् फट्पनस्याशक्यवनननतया वराननुसग्णम। 
अनत्तद्धिहाय हेस्वन्तरण परिहरतालयथः। अनुसारं ग्युत्पाद् यन्ति । 
# महानित्यादि # # ब्रक्माऽप्यवमित्यन्तम् # । यथावकाशं दृश 
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हश्यते । व्यापकं दद्धि हासो च आकाशस्येव । तत्र यथा करकं 
प्रविष्ट आकाशक्तथा व्यपदिश्यते । तथा सदुभयसामञस्यं मवब- 
ति। अन्यधा एकतरवाधो भवति। एवं वत्तदतुपषेशाद् ब्रह्माऽप्ये- 
बम् । नचोपाधिकलम् । जपाकुषुमलोहियवदन्यधर्मत्ाभावात् । 
अन्यानुप्रिधायिखेऽपि सधमा एव ते । कारणत्रादिवन् । 

चमसानित्यासादनविषये भुतिः। पवञ्चयने$पि । पतेरग्नि चिन्वी- 
तेति चित्तिः स्तुगित्यादिमन्तरश्चयने विधाय, प्रकारप्रदशनावसरे 
चतुरं दिक्षु तत्तदोतूमन्त्ेश्चयने दशोयित्वा, यथावकाशं ग्रहान 
यथावकाद प्रतिग्रहानिति, वाचस्पते विधे नामन्नित्यादिमन्प्रोपधे- 
यानां ग्रहसंक्षकानां देवस्यत्येत्यादिमन्जोपधेयानां प्रतिग्रहसेक्ञका- 
मामिष्टकानां तदिङ्मध्य योऽवक्राशस्तदविरोधेनोपधघानमाह । अव- 

काराश्चाकाश एव । तत्र यथापदेन ख्लरपत्वमहच्वादिकं सूच्यते । 
रोकबव्यवहारस्तु धमेविरद्ध इति आकादीयनेसर्गिकधमेभूतविभु- 
स्वव्यधिकरणः। # उभयसामञ्जस्यमिति # विभुत्वाद्पत्वयारेका- 
धिकरण्येन प्रामाणिक्रादरणीयत्वम् । तथाच यथा उगकाशस्यापा- 
धघ्यन्तमीवाद् ब्द्धयादिभाक्र्वमेवं ब्रह्मणोऽप्युपाध्यन्तमोवात् तदभि- 
व्यङ्चस्वैकामादिधमेवखमिति सूत्राथः। अत्र बीजं तु पिषयश्रुता- 
वाकाशासेत्युकिः । अत आकाशादृ्टान्तस्य प्ररतश्रुत्युसारित्वे, 
तत्तवुपाधिप्रविष्ट ब्रह्मापि तत्त दधमवद् वक्तव्यं, न त्वेके इयुक्तरी्थे- 
त्वर्थः । नन्वेवमपि तेषां घमौणामो पाधिकत्वनोपचारिकत्वमेवाया- 
तीति क्षो विशेषः सिद्धान्त इत्यत आहुः । # नसोपाधिकत्वमित्या- 

दि #। यदि हिते श्रुती जपाकुरदुमलोहित्यवदन्यधमेत्वेन प्रत्यायि- 
ताः स्युस्तदा तेषामो पाधिकत्वं स्यात् । प्रत्यायितास्त्वात्मचिेषणे- 

ष्वाटमघभरत्वेनातो न तथात्वमित्यथः। ननु यद्यप्येते आत्मविशेषण-. 

त्वेनोकास्तथापि मनोमयत्वाद्विकं पूचमुक्त्वा पश्चावुक्तास्तन ब्रह्मणो 
भनआधयुषिधायित्वमेव स्फुटीरृतम । तथा सति तेषां तद्मंस्व- 
मेव, न ब्रह्मधमैरवमन्यानुविधायित्वस्येव स्फुशमावादित्यत आहुः । 
# अन्येलयादि # तद्मिध्यानसूत्र आकाशादिलिङ्गवया तसदनुवि- 

धायित्वस्य सिद्धः्वादश्र मनभायन्यानुविधापित्वेऽपि सवेकामादयो 



३ अध्याये > पद्ः। ९२१ 

नचागन्तुृलात् तद्धमां एव न भवन्तीति वाच्यम्। अन्यधमेले पमा- 
णाभावात् । तदुगतलपरतीतेश्च दष्टताच्चाविरोषः । अविरोषप- 
कारो ऽयम् । यथोभयपामन्स्यं भवति प्रकारोऽपि त्येव तथा 
वक्तव्यः । तस्माद् यथा आकाकस्य रद्धिहासमाक्लं करकादि- 

रह्मधमौ एव । यथा तत्र्यं कारणत्वम् । आदिपदेन, विश्लिष्ट 
राक्तिवेदुधव मातीतिस्रन्युक्तं शक्तिवि्छेपादिकमपि संग्रहं हे- 
यम् । तन खस्पकार्यकरणऽ्पि नौपाघिकन्वमित्यथः । नन्ववमन्या- 
जुविधायिन्व तषामागन्तुकत्वे तु सिद्धम् । तथा सति नेसर्भिकत्वा- 
भावादन्यघमौ पव भवन्ति, न तु भगवद्धमाो इत्यत आहुः । # नचा- 
गन्तुकत्यादि # कामः सङुद्प इति श्रुती, अयुं कामस ङ्कस्पमिति 
श्रुती च कामसङ्कटपयोः कवलयेरव मनोधमेत्वं ्रूयते, न तु स्ब- 
त्वसस्यत्वविरशि्टयोस्तयोरतो $न्यधमेत्व श्रुत्यभावः । लिङ्कवाक्यप्र- 
करणाभावस्तु स्फुटः । स्थानं त्वन्यादुविधनिनैव व्यास्यातमतः भ्र- 
माणाभावात्. तथलयथः । समास्यानन्तु वहुवीदिणा ब्रह्मधर्मत्वमव 
स्फुरीकरार्तीत्याहुः । # तद्रतत्यादि # ननु यद्यव तथापि युक्ति- 
भिरनुचितनस्य मननत्वात् तच्छत्वेनेतत्पादेऽप्युपासनारषत्वमव, 
न तु खनन्तव्रह्मघमत्वमपाम् । यथा अस्थूलत्वादानामतस्लद पक्षया 
निषैलत्वात् कथमविरोध इत्यत आदुः # रष्त्वाश्चाविरोध इति # 
सोऽकामयत बह स्यामत्यन्न सवविपयक्रक्रामस्य ब्रह्मधरमत्वन शए- 

त्वादेतेषां स्वाभाविक्रव्रह्मधमेत्वन नेवस्याभावादवियेध रत्यर्थः । 
नन्वेव सति धमविधिनिवेधयारक्रविषयस्वाद्धिराध पवायातीति 
कथमविराघ इत्यन आहुः # अविराघत्यादि * अयमस्मनुक्तर(तिकफः । 
यथोभयसामञ्चस्य धुतिथयस्य मुख्याथप्रतिपादकना भवनि । पफ- 

देशिना द्टान्तेनेवाविरोधसाधनात् । प्रकरोऽपि दषटान्नस्थैव भ्रुत्य- 
नुसारेण वक्तव्यापन्यधरैकदेशी न मन्यनातम्नथन्यशः । उक्तं निगम- 
यन्ति # तस्मादित्यादि # । तथाच यदा भगवान् सस्ादिष्यवतर- 

ति, किथिन्कार्या य जीवे भआविराति वा तथाच य कमादयः आश्च- 

जनका; प्रतीयन्त । यथा परद्युगमादिषु निःकषत्रीकरणादयः । य- 

६१६ 



९२२ सकारे अणुमाष्ये । 

ववन्तभौवात् तथेतोभयमाम्नस्यादेषं ब्रह्मापि हद्धद्रासपदेन शरीरे 
आकाशजीवयोरेक युदाहरणं बोधयति ॥ २० ॥ 

द्रीनाच ॥ २१ ॥ 

हेतन्तरमाह । भगवति मर्वे विरुद्धधमा ह्यन्ते । न हि दृष्ट 
$नुपपन्नं नाम । व्याघातात् । ताृदामेव तद् बस्सिति सध्यवत्तायः 

धा चन्द्र प्रतवैनास्यायिकोक्ता देलवधाद्यः। यथा च गुवौदो मग 
धद्रतिष्यञ्जनादयस्ते सर्व अयारामिव्यङ्कचा भगवद्धमौ एय, न 

स्वाधारघमोः । पतदेव क्षापायतुमाहुः । # ब्रदधिहासपदेनेत्यादि # । 
तथाच जीवन्मुक्तद्रशायामानन्दाविमोवेन उ्यापकत्वेऽप्यण्रुत्वस्य य~ 
दवाघस्तत्राप्येषा युक्तिः। शरीरान्तःखितौ तेनाभिव्यज्यमानमापि जी- 
चधमरभूतमेबाणुत्वम । आनन्दाचिभौवेन चाभिग्यज्यमानं ग्यापक- 
श्वम् । ब्रह्म तु ततोऽप्यधिक्रम् । अन्यथा व्युच्चरणादिश्रुतिविर- 
धापत्तः । पतावान् परं विषः । आकाशे विभुत्ववज्ञीबाणुत्वं सह- 
जम्। अन्यथा श्ुद्रा इति विरशाषणबाधापत्तरित । तथाच पूर्रमरभ- 
कोकःसूतर, व्ये।मवच्चेसयनेन यवुक्तं तदेवाध्र स्मारितम् ॥ २०॥ 

श रोनार्च ॥ सुूत्रमवतारयन्ति । # हित्वन्तरमाहेति # । पव- 
भुपाधिसम्बन्धनाभिव्यज्यमानत्वे तेषां नैमित्तिकत्वेनागन्तुकत्वमेव 
धृतद्रतरत्वादवत् । नजु स्वाभाविकत्वं, तथा सति खष्टेः पच नि- 
डमेक्रमष स्यात् तत्तश्च सोऽकामयतेत्यादिरपि पीड्येतेति तदभावा- 
थ ेत्वन्तरमाहत्यथः । अत्र सूत्र उभयसामज्जस्यदेवमिति पदद्वयं 
पृवेस्त्रादनुवत्तते । चो बुद्धिस्समुच्चायकः । तथाच केव रनरह्म- 

बाधकधुतिषु तल्तद्धमदरोनात् प्रत्यक्षेणापि भानात् स्मृनावाप सि- 
त्वाद् ब्रह्म पं यथा प्रतीयते तादशाम । तत्र हेतुरुभयसामञ्जघ्य- 
भव । तद्तदृ हदिृत्य सूग्रोक्तं द दोन विद्रण्वन्ति । # भगवर्नत्या- 
हि # । तथाच वेदवानरविध्ायां प्रादेदामाग्रत्वाभिविमानन्वं ,.9 
मू त्वादिकं पुरुषत्वं पुरुषविधत्वं पुरुयेऽन्तःअरतिष्ठितत्वम् । तेति. 
रीये, यद्रकमव्यक्तमनन्तङूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तादित्यक- 
श्वाव्य ्तस्यानन्तरूपत्वम । एषं श्ुन्यन्तरेऽपि, आसीनो दूरं बजनी- 



ह अध्यमि २ एद्; । ६२१ 

भामाणिकः । चकारादृलूखलबन्धनादिमयन्षमेवो मयपाधकं श्ट 
मिति । अयो अयुष्येव ममार्मकस्येति च । तस्मस्दरहतिस्पृति- 
परसतेः सर्वविरुदधधमीश्रयतेन प्रह्मपतीतेनं विरोधः ॥ २९ ॥ 

परकरतैताव्रच्वै हि प्रतिषेधति ततो जवीति 
च गयः ॥ २२॥ 

स्यादीनि दह्यन्ते । चवं मिथिरागमने श्ुतदेवजनकयोगूह पककाला- 

घच्छदेन प्रवे शदिकं सषतिसि दं हदय । अवनारदशायां गावदने- 
अरणादिकमवलासाधनविरुदं कायं ख ददयने । तत्र प्रत्यक्ष 

भ्रुतिसिद्धे सवैजनीनदरौनसिदधे ताकस्यृतिसिदध च ब्रह्मणो विस- 

उधमश्रथत्वऽनुपपतेकेक्तुमशक्यत्वाद्रस्तुस्वमावमेवादाय दृशेन- 
धयच्छानुग्रहादिहेतुकत्वं चादाय ताह शनिश्चयस्य प्रामाणिकत्वमवग- 

न्तव्यप्मिद्य्थः । # उभयसाधकमितिशस्वर्पत्वमहस्वयाः स्प्रधश्नम् ।. 

तत्र बहनां दाम्नां सभ्धनिऽपि न स्वरूपवेषएकत्वं, स्वरूपश्व चन प्रथमः 

परिमाणाद्राधिक््यम्। अन्यथा विस्मयानापसः। सुल्स्नामक्षणम्यात्रानः 

श्यरे च स्पषमव तथात्वमर । एवं विदितनस्वायामिति तत्र कथना- 
त् । मायमोदस्य तदुत्तरं कथनाश्चेति । तेन मिदमाहुः । #* नस्मा- 

दित्यादि # । बै्वानरऽेक्रमस्य ब्रकीयस्त्वमुपगम्य विरोधश्व परि- 
हत्त शक्यसत्ेऽपि काठके तथा वक्षतुमराक्यन्वात्। उदृखलबन्धने स्व- 

ल्पस्य यत्तावर्सु दामस्वमानें तस्य स्वरूपघमस्व, मानान्तरेण शरीर. 

धर्मत्वे चा तदाधारस्य चिरुद्धधमोश्रयनायाः प्यक्षासङनयां 

चापद्रोतुमरशाक्रयत्वेन अभिश्ननिमिष्ठोपाद्रानत्वापगमन च विरुखध- 

मौश्रयत्वश्य प्रामाणिकत्वार्क्रन्यादििम्नयान्यन व्रह्मप्रनीनन वि~ 

रोघ एति प्रर्ृतानां सर्मकामत्वादीनामप्यीपचारिक्षन्वकन्पनं नै- 

मिति ऋत््ेनानित्यस्वोद्धावने चाप्रयोजकमिष्यथः । पवमनाभ्वां सू. 

चरा$यामिन एवचो पमेनिमूनोक्तं सर्व प्रन्युक्तं हयम् ॥ २१ ॥ 

्ररृतैतावस्ं हि प्रतिषेधति ततो श्रवीति च भूयः॥ सूत्र 



९२४ पथकाश्चे अणुमाष्ये । 

परमार्थतो विरोधं परिष्टत्य युक्तय पि प्रतिषेधति । ननु म- 

वैपिशिषभमीणामस्थूलादिषाक्येनिषेपाव कथमविरोध; पयेतम्य 

इति चेत् तत्राह । भङृतेताव्त्रं हि प्रतिपेधति । प्रकृते यरेतावत्प- ` 

रिष्यमाना यावन्तः पदार्था शोकिकात्तेषामे धमान मिषेधति । 

प्रतीत्यैव हि निमेषात् । अतो जगदैरक्षण्यमेवास्थूखादिवाक्येः 

प्रतिपाद्यते, न तु बेदोक्ता ब्रह्मधपी निषेयुं शक्यन्ते । कुत एत- 

दवगम्यते तत्राह । ततो व्रवीति च मयः । यत्रैव वाक्ये पूर्व नि- 

पेधति तस्मिनेव वाक्ये पुनस्तमेव विधत्ते । यतो वाचो नित्रतन्ते 

{१ 

मवतारयन्ति । # परमाथत इत्यादि # परमाथत इति # । वस्तु- 

विचारात् । एव॑ सवैः प्रकारेः परिृतेऽपि विरोधे पुनयुक्तया परिहा- 
रस्य कि प्रयोजनमिल्याकाङ्कायां वस्तुनस्तादकस्वभावत्वममन्वानं 

प्रति युक्तिरवदयं वक्तव्येत्यतः सूतरांरामव तारयन्ति । # नन्वित्या- 

दि #। तथाच पूर्वसूत्रोक्तद नस्य अवतीर्णे स्वेच्छया भ्यवहारये प्र- 

पञ्चसलक्षण एव प्रतीयमानेकविशेषविरुद्विशेषान्तरविष यत्वान्न 

तेन प्रपश्चविलक्षणे स्विशेषशचन्ये ज्ञानाकारे तद्िरुद्धविशेषरवत्व- 

सिद्धिरिति तश्र धमेविधिनिषेधयोरविरोधः कथं प्रयेतव्य त्या- 

काद्भायामविरोधप्रत्ययप्रकारमाहित्यथे : । व्याक्रुवैन्ति । # 
प्रते य- 

दित्यादि # शाङ्न्त शत्यन्तम् # । प्रृते इति गाग्युपकान्ते प्रपञे- 

मामीश वा । तथाच जगंद्रेलक्चण्यवोधनेन तत्पकारकः धमो नि- 
पिष्यन्ते, न तु तत्सदशाः स्वरूपधमौ अपि । अतो न ते ओपचरि- 

क्का हत्ययं तत्तद्मावयोरविगोधप्रत्ययप्रकारः । तेन निषेधमात्रद शे-. 

नात् स्ैकामत्वादीनामौपचारि कत्वकल्पनं यद् वहोयतिसुत्र रते 

तदनया युक्तया परि्तमियथेः। अनर प्रमाणाकाङ्कायां सू त्रशेषमव- 

तास्यन्ति। # कुत यादि # । उदाहरणमाहुः। # यत त्यादि #। 

अचर ह्ञानकरणाप्रापिकथनमुमरेन पूवाद ज्ञानं निपिष्योत्तराद्धं तदि- 

धते । अस्थूलवाक्येऽपि, अवागमनः, मुखमिति प्रशासनकारण- 

निषेधमुखेन प्रशासनं निषिध्य, पतस्थेवत्यादिना वद् विधत्ते । एवं 
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अपाप्य मनपरा सह, आननं ब्रह्मणो विद्रानिति । तथा अस्यूल- 
वाक्येऽपि, एतस्थव प्रशासने, एतद् पिदि्वा, आकाश ओतश्च 
भोतश्चेति । चकारादेकवाक्योपाख्यानमेदौ सग्हीतौ । सर्वत्र 
लोकिकं भतिपेषयनोकि फ़ विधते इति युक्तया निर्णयः । तस्माद् 
युक्तय प्यविरोधः ॥ २२॥ 

सवेधमेनिपेधमुमेन वेच्त्वं निपिध्येतदिदित्वेव्याद्रिना तद्विधन्ते) त. 
थान तदश्नोति कञ्चनेति व्याति निषिष्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेत्य- 
नेन तां विधत्ते । न तदश्रोनीत्यस्य भोजनाथकः्वपक्षे स्वप्र मगव- 

स्कर्ृकं च भोगं निषेधति, सोऽ्दनुने सर्वान् कामानियादो तद्िघ- 
ते दति बोधयितुमाहुः #* चक्रारादित्यादि # । तथाच यथा दवेताश्व- 
तरे, अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हशकर्तेति फतेत्वं निषेधति, तथा 
मुण्डके कत्तारमी शमिति विधत्ते । एवमन्यत्रापि धोध्यम् । तथाच 
कमेणि साध्ये व्यक्तिभदेन प्रोडरिग्रहणाग्रहणवन्नित्य पकस्मिन् 
ब्रह्मणि जञेयत्वाज्ञेयत्वप्रशासितृत्वाप्रशासितृत्वादीनां विकत्पस्या- 
शाक्य व्रचनतया वाक्यस्याबाघकनायां तन्निब्ररयथं टीफिकं निषेध- 
सलीक्षिक्षं तं धमे विधत्ते इति व्यवस्था मन्तव्या । स्थूलत्वादीनां 
रोकिकानामेव निषधदशैनात् रं हराप्रशासितृस्वादीनामलौकिकाना- 
मेव विधानदृशेनात् । अनो य वस्तुखभावतो विरुदधमोध्रयत्वं न 
मन्वते तान् प्रत्येवं लोकिकालोकिकविमागरूपया युक्तया निर्भयः। 
सेन शरुत्या बोध्यमाना ये सवैकामत्वादयलेऽप्यल्यीौकिका एव"। मन्द्. 
धियामविचारकणिां परं नामतौस्यन श्रमः| नचानाप्रकामत्वापल्िः। 

. अमिध्यारूपत्वेन स्वयमेव तत्पू्िकरणन चादोपात् । पनेन जीवतु- 
ल्यतापतस्तिरपि परिहृता बाध्यानस्माच्छररन्यक्षराण्यननुसन्द्रधानानां 
बोधायै युक्तयाप्यविरोध भाचर्वेणोक्त इत्यथः । पतनैव यावद्धमेष्ू- 
न्यत्वै ब्रह्मणो वदन्तोऽपि प्रत्युक्ता वदितव्या: । 

अस्य न्धस्मिन् सत्र, दे वा व ब्रह्मण ईति वाक्यं विषयत्वेनाहुः। त- 
कभ चिद्धन्मण्डने पतद्वाक्याथाऽपि विचारितः। तथारि। नेति नतीद्यत्र 
इतिशब्दः प्रकारवाची। तथाच पूवे मूलमूसेव्रह्मणो विभूतिरूपं,य पं 
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तदव्यक्तमाह हि ॥ २३॥ 

शब्दबरविचारेण विरोधं परिहया्थबरतिचारेणाविरोधभ- 
तिषादनायाधिकरणमारमने । सर्वाणि विरद्ववाक्यान्युदाहय चि- 
स्यन्ते । न चश्ुषा शृते, कश्चिद्धीरः प्रयगात्मानपेप्तत्, नापि 

वदरेत्यन्तेन निरूप्य यस्यैतद् पद्य पूवमेव षष्ठघन्तेन पदेन निरुपित- 
मद्य तस्मिक्निरूप्यमणिष्वपि सवैतःपाणिपदान्तत्वारिष्वेवं लकषि- 

कत्वेन वेदनं मा मृदिति भिन्ञप्रकमणेतत्मकारकं वेदनं ् रह्मणो निषि- 

धति । अथात इत्यादिना । अयमथः । ब्रह्मभ्यपि मूत्तामूकतेरपे सवे- 
तःपणिपादान्तेत्यादिश्ुत्युक्ते वेदित । परन्त्वित्यनेन प्रकारेण नं 

वदितव्य ब्रह्मण पते रूपे इति, किन्तु ब्रह्मैवेति वेदितव्ये इत्यथः । 

अत्र विनिगमकमाह सूव्रकारः। ततो प्रवीति च भूय हति । रेष 

स्फुटम् । 
यत्तु प्ररृतशबदेन, दे वा व ब्रह्मण इत्यादिनोक्तं मूलामूे- 

लक्षणं रुपद्ये परामृश्यत इति मतं, तत्र प्रङृतत्वै प्रतिषरेधतीत्येता 

घतेव चारिना्यं सव्येतावत्पद् व्यथैम् । नच प्रेतस्य ब्रह्मणः ध्र 

हृते वा ब्रह्मणि पतावस् प्रतिरेधतीति भ्यास्यानान्न दोष इति घा- 

ख्यम् । तथा सति ततो त्रवीति च भुय इत्यस्य वैयथ्यांपातात् । 

पररृतपदेनेव ब्रह्मधरमितौ तद् मावशङ्कूानुदयेन तत्सत्तायां मानाका- 

पथे तत्कथनप्रयोजनामावात् । तस्मादस्मवुक्त एवाथ इति ॥२२॥६॥ 
तदव्यक्तमाह हि ॥ अधिकरणप्रयोजनमाहुः । # शब्दबले- 

प्या # । तथाच यश्चपि खवि चारे त्यानावरदयकत्वं तथाप्यन्ये- 

ऋपिभिर बलेन विचारष्याङ्गीृतत्वात् तेनाविचारे तेषां निर्विंशेष- 

पक्षपातात् सविरोषश्रुतिः पीड्येत । विचारिनं त्वथंसामथ्यं वस्तुस्ष- 

मावदेषोमयसम्भवान्न शरुतिषीडेत्यतस्तक्निवारणा्थं तदारमभत शत्य- 

ः। ननु चिरुद्धवाक्येषु चिन्तितेषु फिमवरिष्टं येनाथेव्रलादरोधो- 

ह्थानमित्यत आहुः । # सवोणीन्यादि # । # सषोणीति # । प्रमा- 

भाग्राहान्वतद्वाह्यत्वयोध्मेरारित्यतदत्याराकारराहिव्यतद्सयोगुणः 

शहिन्यतद्टतयोर्बोधक्छानि । सवेङूप इस्यनेन यथा महारजनं षास 
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वचा, सर बदा यत पदमामनन्ति, अप्राप्य मनसा सह, मनयेषै- 
तदाप्तम्यम्, अभ्यज्ञुमगन्धपरसं, सर्वरूपः स्पैगन्धः सवैरसः, अ- 
पाणिपाद इयादि, विश्वतश्रघ्ुरियादि, नियुणश्च, यः स्ह्नः 
स्वैशक्तिरियादि विरुद्धवाक्यानि । न हि वस्तु द्विरूपं सम्भवति । 
बाक्यदरयमपि प्रमाणम् । तथा सति प्रमाणान्तरानुरोधेनेकस्य 
खार्थे परामाण्यमन्यस्योपचरिताथेतमिति युक्तम । तत्र प्रयक्षानु- 
रोधेन निर्णयो विचायते । तत्र पूर्वपक्षमाह । तदय्यक्तम्। तद् ब्रह्म॑ 
अव्यक्तमेव भवितुमर्हति । कुतः !। आह हि भ्रुत्िपरयक्नाभ्याम । 
नेति नयात्मा अग्राह्मो न हि ग्रृ्यत इति । न हि गयत इयनुभव- 
साक्षिकं प्रमाणं श्रतिराह । न हि केनयिदपि चक्षुषा पनमावा 
ब्रह्म रष्टमसि । सर्वगते तु सखि द्रष्टुं शक्यत । तस्मात सव 
धर्मबकत्वेन प्रतिपाद कान्युपचरिताथीन्येत्र । अनुमतरवरिरोधाद्िमेवं 
प्राप्तम् ॥ २३ ॥ 

इत्यादि श्रुतिस्तदिरुखा, अरूपमव्यथमिति श्रुतिश्च स्मायत इति धो. 
ध्यम् । सन्देहमाष्ुः । # न हीत्यादि # तथाच लोकिकालोकिकमनन 
व्यवस्थायां कृतायां माऽस्तु दद्द सज्यस्तथाप्ययं संशयो दुर्वार ¶ष्य- 
यैः । सन्दहवीजमाहुः # वाक्येत्यादि #। तन्न पूतैपक्षमुत्थापयितुमा- 
पावतो निणयप्रक्रारं वदन्ति # तथा स्तीत्यादि * विचाय॑म इत्य- 
स्तम् # । पूैपक्षमाहुः # नत्रत्यादि # यद्यपि पूर्वै सवेप्रमाणपेश्च- 
या शब्दस्यैव प्राबल्यं निर्णीतं, नथापि शब्दस्यार्थसपिक्षत्वातूर्थव- 
तनैव विचारो मुख्य इनि शुत्यथानश्चायनायाशव्रल विचार्य पूत्प- 
क्षमहित्यधः । हेतु व्याकुर्वन्ति । # आह हानि # हि भुतिप्रत्यश्नाभ्यां 
हतुभ्ा श्रुतिराह । अतस्तदव्यक्तमिनि योजना श्रुतिप्रम्यक्षाश्यामिनि 
यदुक्तं तन्न का श्रुतिः कि प्रत्यक्षामिन्याकाद्रायां तदेव चि मजन्ते । 
# नेतीत्यादि # अस्यां भूतौ कथं प्रत्यक्नप्रापषिरित्यत आदुः । # न 
हीत्यादि # तदव विदृण्वन्ति। # नहि फनखिदित्यादिं #*॥ २३॥ 
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अपि सराधने प्रयक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥ 
अपीति पूर्वपक्षगहौयाम् । सर्वथा मूः पूवैपक्षवादी । यतः 

सराधने सम्यङ् सेवायां मगवत्तोषे जाते दश्यते । श्रद्धा भक्ति- 
ध्यानयोगादवेहि, यमेवैष टणुते तेन लभ्यः, भक्तया त्वनन्यया 
क्य अहमेवंत्रिधोऽनुन, हातुं द्रष्टुं च वत्चेन प्रेष्ठं च प्रन्पे- 
ति । द्विविधमपि रूपं दश्यते । ततस्तु तं प्यते निष्कं ध्याय- 
मानः, अनेकवाहदरवक्त्नेतरं पश्यामि लां सर्वतो ऽनन्तरूपमिति । 
सैराधकस्य सानुमवो, धुवादीनामनुमापकसञअ। तस्मात् प्रयक्षा- 

अपि सराघने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ सूत्रं व्याकुवेन्ति । # 
अपीत्यादि # अत्र ददौनसुत्रोक्तो दशिव्यंवहिता$प्यथवलात् पर- 
मृश्यते । तथाच केवलस्य प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य रीकिकत्वेन ने्- 
व्येऽपि साधनव्ररसिद्धस्य तस्याटीकिकत्यन प्रबलत्वात् केवलानु- 
भवविराधोपपरयोजक इति साधनसिद्धेन प्रत्यक्षेण निणेय इत्ययः । 
हेतु व्याक श्रुतिस्मृती उपन्यस्यन्ति । # धद्धेत्यादि # दये कैव- 
द्योपनिषर्श्या । परमेष्ठिना आश्वलायनं प्रव्यतेन साधनेन जानीदी- 
व्यभ्रोपदिष्टम् । ब्ञानविषयं च ब्रह्म सचेदरेवतादिमयं दिवाकरं निरा- 
कारं चोपदिष्टम् । द्वितीया काठके मुण्डके च । तत्रा, आसीनो दूरं 
वरजतीत्यायुक्तोक्ता । तत्राप्यासीनत्वादिना साकारताया अशरीर- 
मित्यनेनाभनाकारतायाश्च लाभः । हितीयेऽपि द्वितीयमुण्डके पिस- 
अधमौधयं परमार्मानं प्रस्तुत्योक्ता । अत्र ननुं स्वामिति कथनात् 
साकारलाम इति तत्राप्यवम् । गीतावाक्यं तु विदवरुप दशैयित्वा 
ततः स्वरुपं चतुभुजाकारं प्रदरर्याक्तं भगवता । # द्विविधमिति # 
साकारं निराकारं च । तथाच श्ुतिस्मृत्युक्तसंराधकप्रत्यक्षानुराधना- 
येषले दिखारितेऽपि निराकारे साकारं चति सिद्धति, न तु कवल- 
भव्यक्तमग्राष्यमेवेति स्वदुक्तमसङ्गतामत्यथेः । पवं प्रत्यक्ानुमान- 
शब्दयोः श्तिस्म्रतिपरत्वमामिप्रेत्य ्यास्यातम्। पव व्याख्याने शद 
बलमेवायातीत्यपरितोषेणातः परं साक्चान्कारानुमितिपरत्वे भ्रत्य- 
्षानुमानपरत्वं चादाय व्या षन्ति # ततस्तवलयादि # । लोकिक- 
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नुमानाभ्यां, भुतिस्प्तिभ्यां वा ब्रह्म साकारमनन्तगुणपरिपूण 
वेति नाव्यक्तमेवेति निश्चयः। अतो ौिकालोकिकपसक्षविषय- 
त्वादूभयवास्याथेरूपमपि ब्रह्म ॥ २४॥ 
प्रकाशादिवचवेशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यम्यातात् ॥२५॥ 

पुनः भरकारान्तरेण पूर्वोक्तमेव स्थिरीवतमधिक्ररणान्तरमा- 
रभते । तत मूत्र्यन पूपरपक्षद्यमाह। ननु परयक्षानुरोधेनोभयविध- 
वाक्यसमाधानं नोपपश्ते । बस्तुशस्थेव निणेय उवितः। नतु श्र 
तिप्रसक्षाभ्याम् । यथा प्रकाश्जलयुवरणदीनामनेकष्रिधलं नाड़ी- 

क्रियते । सूथैचन्दरमणिपरकर्षादिपूष्णशीतानुमवस्पस्पशः प्रती- 

प्रक्ष श्रुद्धमनःसंयोगजम्, अलौकिकं दिष्य, विपरीतं षा । 
वथाचैनयोः भुतिस्छ्त्योः प्रत्यश्चमात्रबोघकत्वादत्र साघनसिद्धपर- 
दयक्षादधखभावऽवधारिते, ते यथा यथोपासत ति भुल्या, भव्यक्त- 

निष्कले; पासकश्य तथेव प्रयश्च वाङ्प्रनसनाप्राप्य च, बृतश्य तु त- 

तद्धमवस्वन प्रयश्च वाङ्मनसगम्यं चति ताहशनादशसम्यक्श्र- 

लक्षविप्रयादथस्वभावादेवाविरोघनिणय इयथः । प्रत्यक्षस्य प्रामा- 

णिकत्वसाधने ददोनसूत्रार्राधकं तेन प्रकारावत्सूत्राक्मव ददी 
डत ज्ञेयम् ॥ २४॥ ७ ॥ 

प्रकाशादिवच्चार्वैशेष्यं प्रकाशश्च कमेगयभ्यासात् ॥ भअधि- 

कृरणप्रयोजनमाहुः । # पुनरित्यादि # । ब्रह्मणः श्रुयकसमध्िग- 

ग्यत्वारछर्ल्यवगतस्वरूपस्येव यलेनोभयरूपल्ये दडाक्ुमयिकर 

णान्तरमुपोद्धातसद्कत्यारमन । भत्र ब्रह्मस्वभाव: संगधकभयल्ञणा 

ऽषधार्ययतु शक्यो, न वेति संशयः। साधनस्य ज्ानायत््रम्, भगद्य 

शर्या ब्रह्मणो वुक्षयत्य च सन्दहवीजम । 

पूवैपक्षौ तु तत्र दाविति तावाहुः । १ नत्रन्यादि #। # पू 
पक्चद्वयमिति # । भक्तपरत्यक्षण न निणय इत्यकः । धृव्यापि नत्यप- 

र| स च द्वितीयसूत्रे फटितकथनन स्फुटो भवतीति नचन्यधः । 

कुतो वस्तुशक्तयैवलयतो दशन्तं व्याकबन्ति। # यथया # । पन- 

११७ 
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यन्ते । न हि तेजसि तावन्तः स्पश अङ्गीक्रियन्ते । जके च हिम. 
तक्ठकुण्डादिषु । तथा दुतर्णे बणेभेदाः । न हि सवे खाभावि- 
काः । तेजस्वादिस्वभावहानिषसङ्गात । तथा ब्रह्मणो ऽप्यशेष्य- 
मङ्खीकर्तेज्यम् । निरभिरेषं हि बरद्येति सरवभरमिद्धिः। चकारादेषं 
साधका, अग्राह्लो न दि ग्रत इयेव्रमादयः । ननूक्तं भक्तस्य तथा 
स्षाक्तारत् तादशशरुतेश्च नेकविधलतमङ्गीकर्तु शक्यत शति। नेष- 
दोषः । प्रकारश्च कर्मणि तपःप्रणिधानादैकर्मणि भगवतः प्र 
काशः । तत्र यथा तेषां कामस्तथा प्रकयमबति । चकारादपका- 
धान्यथापरकाशो । तत्र हेतुः । अभ्याप्रादाठत्तेः। यदयेकवारं प्र 
कटः स्यात् तदा तदरूपतमद्गीक्रियेतापि । मतिमक्तं परतिकर चा- 
विभावः । अतः परकारोऽपि कृलििम एव । दीपपरकाशवत् । अ- 
न्यथा सवेदा स्यात् । तस्मान्न भक्तपरयक्षेण निणैयः ॥ २५ ॥ 

अतोऽनन्तेन तथाहि टिङ्गम ॥ २६ ॥ 

फरितमाह । अतः- अभ्यासादनन्तेन अनन्तरूपेण आधि- 
मोवः । न दकं वस्तु पतिक्षणमन्याटशं भवति निमि्तमेदन्यतिरे- 
केण। हवचिद् मक्तकामश्च निमित्तस्रेन प्रतीयते । न हि निमित्त 
भेदेन जायमाने वस्तु भवति । किन्तु तथा सति लिङं धिग्रह एव 

दयेव विवरणं #सूर्यचन्द्रेल्यादि # ।# पवे साधका इति # निविोषत्व- 
साधकाः । पूवेस्मादयं भिन्न एकदे रीति ज्ञापयन्तः सूषरोषमरबतार- 
यन्ति । # ननृक्तमिस्यावि # । अनेन. सूत्रेण भकारवत्सूप्रोक्तमष्या- 
क्षिप्तं हेयम् ॥ २५॥ 

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्कम् ॥ # न हि निमित्तभेदेन जायमानं 
बस्तु भवतीति # । अत्रावस्तुन्व हेतुजायमानत्वमव । तज्रापि हेतु- 
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भवति । युकश्वायम्ैः । यथ्द्धिया त उरूनाय विभावयन्ति वसद् 
वपुः प्रणयते सदनुग्रहयेति। अतः भ्रुवा प्रयक्षेणवा तथा निणैयः 
कर्तु शक्यः । तस्मात सवागोचरमेव ब्रह्मसत्रं प्राप्तम् ॥२६॥ 

उमयम्यपदेशात् वहिकृण्डलवत् ॥ २७ ॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावतैयति । नेतरं केवलयुक्तया लोकटष्टान्तेन 
निणेयः दाक्यते कमम । अन्यथेदं शासं व्यथपतर स्यात् । अत्र 
हि वेदादेव ब्रह्मखरूपन्ञानम् । तत् कथं खरूपशक्तया निणेयः । 

ब्रह्म तभयरूपम्। उभयन्यपदेशात्। उभयसूपेण निगुणलेनानन्त- 

चदियेव्यत्र प्रयणस शति पदोकतं करणम । तथाच तेषां धमाणां 

शरीरविदिटमुपक्रम्य पठितत्थाच्छरीरधमेत्वे घा, तद्मिव्य ङ्का 

गन्तुकधर्म॑त्वं वा । तथा सत्यपागादद्चरभ्मत्वमितनिवत् कायत्वमेव, 
न त्वनागन्तुकानारोपितत्वरूपे वस्तुत्वम् । अत्र, यथचद्धियति स्मु- 

त्युपन्यासेन प्रकाशवत्सत्रो्तोऽवैव्यादिति हेतुरपि सदनुप्रहाथे- 
त्वनान्यथासिदध इति ज्ञाप्यत । # तस्मादिति # । उरूविधप्रस्यक्ष- 

बोधकधतिभिभक्तप्रत्यक्षण चानिणयात् ॥ २६ ॥ 
उभयव्यपद् शात् ग्वाहिकुण्डलवत् ॥ सूत्रं व्याकु्षेम्ति ^ । तु- 

वाड् इत्यादि # । # अन्ययति # । युक्तया लाकरणान्तम च निर्णये 

इदं विचारशास्ं व्यथमच स्यात् । अश्र हि द शनान्तराद यमत्र विरो- 

घो यद्देव ब्रह्मस्वरूपकषानं प्रमितिरपे, न लोकः प्रमाणेललन्ग्या- 

धरेव । उपचारनिन्र्या श्वौतनात्पयंक्षापनाथमवास्य शास्रस्य धवृ- 

जेः । तच्च जन्माद्यधिकरण पय श््रये(नित्वात्ित्वनन निर्णीतम् } 

अतो वदमन्तरेण स्वरूपस्य तच्छक्तश्चानवगमान केन प्रकारण स्व- 

ङपराक्तया निर्णय इत्वथः। पवं तुशब्द व्याख्याय शवे भ्याकु्वैन्ति । 

# ब्रह्मत्याद्ि # । न कवलं स्वरूपशक्तय। निणी।यन, कितु शुव्युष- 
हृभ्धयत्यतो हेत विदृण्यन्नि । # उमयत्यादि # । उभयार्विरुदधरम- 

योग्यपदेश उभमयभ्यपदेशम्तसम्मान् । यतरवास्धूलादिवाक्षय निगुण- 
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गुणलेन सृर्व्रिरुद्रधर्मेण सूपेण व्यपदेशात् । तरि कथमेकं ब् 
स्वनेकथा भासते । ताह । अरिकुण्डलवत् । यथा सपं ऋनुरे- 
ककारः कुण्डलश्च मवति तथा ब्रह्मघ्रूपं सर्वप्रकारं भक्तेष्छया 
तथा स्फुरति । कल्पनाशासे हीदं बाधकम् । अनेककर्पनागोरवं 
चेति । न तु केवलं श्रुयेककमधिगम्ये । न च गाद्वैफरयम्। एवं 

त्वेन व्यपदिदयते तश्रैवाफाश ओतश्च प्रोतश्चेति कथनात् कार्व- 
गुणजनकानन्तगुणवत्तापि बोध्यत । तथा यत्र शारीरत्राह्मणे, स पष 
नति नेद्यात्मा, अग्र्या न हि गृह्यत हव्युच्यते, तत्रापि, स वा अय- 
मात्मा स्वेश्य वशी सवस्येशान इत्यादिकं पूवेमुच्यते । स वा 
पष महानज आवमा अन्नादो वसुद्रानं इति चाऽनन्तरम् । पवं श्वताश्व- 
लरेऽपि, साश्ची चता केवलो निगुणश्चत्युक्ता, एको वशी निष्कि- 
याणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करातीद्याईि । तथा तत्रैव । 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयमियतदग्रे, सबोननरिरोग्रीवः 
स्ेभूतगुाशय दति । पव तेत्तिरीयेऽपि, यदेक्षमव्यक्तनन्तर्प- 
मरति, तथा, विद्वतश्चक्रुरुत विष्वतोमुख त्यादि चोक्तम् । छृत्स्नः 
प्रज्ञानघन प्वेद्यस्याथस्तु प्रागेवोक्तः । तथा, अथात अदेश ह 
त्यस्यापि । पएतेष्वेवविघेष्न्येष्वपि उभयरूपेण व्यपदेशात् । त- 
थाचस्थूलादि दाक्यस्य धमेनिषेधमुखेनेव विदवतश्वक्षुरित्यादेध- 
भेविधिमुखेनापि ्रह्मस्वरूपसथव निरूप्यतया धमेविधिद्धारा त- 
न्निविधद्वारा च निरूपकाणां मध्ये पएकस्योपजीग्यत्वमतरङ्गत्व- 
मन्यस्योपजीवकन्वं बदहिरङ्कत्वमिति निर्णेतुमशक्यत्वेनोभयवा- 
क्ययोस्तुस्ययलत्वावुभयरूपमेव ब्रह्मेत्यथः । दृष्टान्तमवतायन्ति । 
# तदहील्यारि # । यनद्युभयटिङक ब्रह्म तद्ा संराधनसिद्धानां सर्येषां 
सथेव प्रकारोत, न तु कञ्चित् प्रति फथञिदन्यं प्रल्यन्यथा । अत पकं 
स्तु कथमननेकधा भासते । तत्र हेतुवेक्तव्यः । नोचेदशैनस्याप्ामा- 
ण्ये घक्तव्यम् । ततश्च सवमेव शिथिलमिति शङ्कायां द्टन्तेन स- 
माधिमाहेयथः । शण्न्तं व्याक्कुव॑न्ति # यथेत्यादि ## मवतीति # 
तथा साम्यस्य विद्यमानत्वात् स्वरूपतस्तथास्ति । # इदमिति # 
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सापनार्थतत् । अत्रेव हि मूरिव्वामोहदन्यकशास्रोतत्तिः । अतः 
सवेषिरुदधय्पोणापाश्रयो मगान् । न हि परमाणश्रुनरे अनुष- 
पत्तिरति यदथ गुक्यप्षा । लकेऽपि शरीरान्तःकरणादीनि १- 
रस्परव्रिरुद्र यामारकस्यादीनि विपयमेदेनेकस्मिन् क्षणे परतीयन्ते। 
तस्मात् सकलविरुदधमी भगत्रयेष वर्मन इति न कापि श्रतिहपव- 
रितार्थेति मिद्धम ॥ २७ ॥ 

प्रकाङ्ञाश्रयवरदा तेजस्तरात् ॥ २८ ॥ 

पकस्यनिकधा मनम् । यदपि सपः काटमेदेन स्वेच्छया तथा नथा 
मवति, ब्रह्म स्वकसिमन्नेव काल संराधकभक्तच्छयेति पवम्यम् । त- 
थापि संराधकस्य नाररच्छत्पत्ता तादरानादशाफनदित्से त्र प्रयो- 
जिकेति न वेयम्यदटेशा इति वोध्यम् । नन्ववं चेत् सिद्धपवाम्ति तक्रा 
शाख्ेणवं साधनस्यापि किं प्रयो जनमित्यनः पूर्वोक्तमेव स्मारयन्ति। 
# अत्रैवेत्यादि #। तथाच विरुद्धशाखसम्पदजन्यदोषवारणमेव प्र- 
यो जनमित्यथः | # प्रमाणश्रुतदष्र इति # पूर्वाक्तप्रमाणेः धुन, साधन- 
सिदग्रमाणेषटे । विरुदशाख्रसम्भदेन व्यामुग्धस्य समाधानाय 
व्यासपाद्ेरश्र युक्तेरक्तत्वाद त्रापि युक्तयन्तरमाहुः । # लोकप्पीत्या- 
दि # सूष्रोक्ते रष्रान्ने च्रनुकरण्डलभावो नककालावच्छेदनत्यत पएत- 
त्कथनम । तथाच यथा हारीरादरीनां विवयमदेन तथात्वमवं ब्रह्म 

णोऽपि मक्तमदेन तथात्वम् । पनन नत्तद्रपुः प्रणयस द्यत्र प्रणयनं 
तद्चश्वुमेनोविष्ये प्रापणमव, न तु करणामनि बोधितम् । एनच्य, 
शनेस्तु शब्दमूलत्वात्, सर्वोपेता च नद रौनात्, ल्ोकवल्ु लीनाकै- 
वल्यमित्यादिषु युक्तं तस्यैवेह निगमनमिनि न कोर्भप शबुगगेशः । 
सिद्धमाहुः # तस्मादित्यादि # एव शान्दबलविचारेण विरुद सर्- 
धर्बाधयो ब्रह्मेति निणयः। भुन्युकयुक्तया विचारे तु लीकिकधमच्ुन्य- 
मलोकिकस्वेधमेयुक्तमिति निणयः । अरथत्रलषिचारे तु विर्व म्षै- 
ङ्पमिति निभय इति बोधनाथमच्र त्रेधा विचारितम् ॥ २७॥ ८ ॥ 

प्रकादाभ्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥ अधिकरणप्रयोजनमाहुः । 



९६४ पषपरकाश्चे अणुमाष्ये । 

धररूपपिचारेण पूरक्तपक्षद्रयं स्थापयितुमधिकरणारम्भः । 
ननु धमो नाम के ब्रह्मणो भिन्नालःकायरूपा आहोस्विद् ् हमषेति 
सशयः । तत्र रोके कायस्यव पटरूपादेश्तद्रमलाव समत्रेतताव् 
तान्नियतायां प्रमाणाभावाव स्वाभाविकलमात्ेण नियत्वकल्पना- 
यां गोरवापत्तेरेकमेवाद्रिषीयमिति श्रुतिषिरोधास्च । धर्ीः परपथ- 
षत् कार्या; । तथा सति ब्रह्म सवैकल्पनारहितमेव सेतस्यतीयेवं 
प्राप्ति इदमुच्यते । परकादाश्रयवद्रा । वाशब्दः पक्षं व्यावतैयति । 

# घर्मत्यादि # पूर्वाधिकरणे निगुणमनन्तगुणपृणं च ब्रह्म सिम् । 
तत्र ये गुणधमास्तेषां स्वरूपविचारेण पूर्वोक्तपक्षद्यम् । शब्दबल- 
विचारसिद्धः प्रपञथ्चविलक्षणधिरुदसर्वधमाधारं ब्रहमेल्यक्ः। अथबल- 
विचारसिद्धं, सवक्पे ब्रह्म तत्तत्फलदित्सया तत्तत्का्याथं षा तंतं 
प्रति तथावि्मवतीत्यपर इत्यतत्पक्षद्वयं स्थापयितुं तथेत्यथ: । विषय- 
संशयावाहुः । # नन्वित्यादि #। धमवत्वश्रवणमद्वितीयश्वुतिश्च स- 
न्देहवीजम । पूवैपक्षमाहुः । # तत्रेत्यादि # । ब्रह्मधमोणां खरूपे 
विचारणीये लौकिकमेव प्रमाणमनुसत्तेव्यम् । श्रुतो तश्नित्यत्वस्या- 
जक्तत्वात् । तत्राप्यनुमानमेवाप्रलयक्षत्वादादत्तम्यम् । ठोके च का- 
यस्यैव पटरूपदिस्तङधमेत्वात् तत्समवतत्वास्च धमर्त्वालङ्कके नित्य- 
वस्तुसमवेतत्वलिङ्के चानुमाने आकाशत्वस्य दृष्टान्तस्य सत्व- 
ऽपि शब्दादिदष्टान्तन हेतोः साधारणतया सन्निल्यतायां प्रमाणाभा- 
घात् । सखाभाविकः्वं हेतृक्रल्याकाशत्वं दष्टान्तीङूलय तन्मात्रेण साध- 
मे यद्यपि तत् सिद्धति, तथापि तन्कल्पनायां निल्यवस्त्वन्तरसि- 
द्वा गौरबापत्तरह्टनीयश्तिविरोधाश्च गोरवस्याप्रामाणकत्वात् त- 
येति, तदभ्यक्त माह हीव्यनेनोक्तं पव पक्ष आदरणीय शत्यथः । स- 
माधि व्याङवते। # ददमिदयादे # । # प्रकाराश्रयवदिति #। 
प्रकाशस्याभयाः प्रकाशाध्रयात्तस्तुल्यम् । प्रथमाय वतिः । सूत्र 
व्याकुर्वन्ति । # वाशब्द इत्यादि # । पृषाधिकरणेऽहिकुण्डलदष्टा- 
न्तेनैकस्य ब्रह्मणः सधमकत्वनिधमेकत्वसिद्धा धमोणामपि ब्रह्मरप- 



३ अध्याये २ पादः। ९१९ 

चथा परकाशाश्रयाः सूयीदयः प्रकाशेन न भिन्नाः । परथक्स्थि- 

सभावात् । सपतरेतताचच । मूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थि- 

तल्वास्व । नापि सूर्य एव । मिक्खपतीतेर्बिच्मानत्वाच । तादृशमेव 

तद बस्तूतिसिद्धमिति मन्तव्यम् । कटपनायामपि यथा सुय- 

वमेव सिद्धम, अत्र तु घमेधर्मिणो्ैदमिदः साध्यते । अन्ययेत- 

सुत्रतरेयध्यंमेव स्यात्। मिन्नामिन्नत्वं का्यकारणभाचन पटनद्रूपयो- 

्म्रघर्मिमिन जातिव्यक्तयोदं्टम । तत्र धाशब्दः प्रथमे पक्षं व्याय- 

कषयति । ब्रहम तद्धा फायकारणभावनैकङूपा न भवनतः, किन्तु यथा 

प्रकादाश्रयाः सूयोदयः प्रकारोन सह न भिन्नाः, न विनाभूताः, 

निलय सहचारिण इति यावत् । तश्र हेतुः । पृथक्ष्पित्यभावात् । पं 

प्रकाशाऽपि न मूर्यादिविना भूत इत्यथवनाञक्ञातव्यम् । तदेतत्, सम 

पेतत्वाख्यति खकारेण समुश्िन्वन्ति । तत्र हतुः । # समवतत्वा- 

हिति # । अयुनसिद्धत्वरात् । तज्ञन्यध्र्मष्यप्यस्तीति तयात्ववारणाय 

हेत्वन्तरमाह । # मूलाविच्छर्दाति # । तथाच सर्वैरपि भगवद्धमो 

मगवदविनाभूता भगवदविमक्ता इत्यथः । अत्र यदपि पृथक्रश्यत्य- 

भाषादित्यनेनंव तथात्वसिद्धावपि यद्धनुदयमुक्तं, तन प्रपञ्चस्याक्ष- 

रस्य ख मिन्नामिन्नस्वं निबरन्धोक्तं स्मारितम् । एवमभद मानमुक्ा 

भेदे मानहुः। # नापीत्यादि # । प्रकाडा इति रपः । चक्रार आधा- 

राघेयभावध्य, परस्य शक्तिरिव्यादिषष्ठानर्दशम्य च समुच्चायक्रः। 

तन सि्माहुः । # तादशमित्यादि # । प्रकाशरपे वस्तुमूखाद्धि्न- 

अव्यभिन्षमेवात्पस्तिसिद्धमिति मन्तव्यम् । युक्तिभिरनृचिन्तर्नयम। 

यथा अमित्रान मित्र, न मिन्नाभावः। किन्लु मिर्जवरिरत्र सम्पत् । 

यथा चाऽधिद्या न विद्या, न विद्याभावः, किन्तु विद्याविर्दधं माष- 

ङ्पमक्ञानम् । एवं प्रकारातदाधयरयोारमदो$पि न भवा, न भदाभावः, 

किन्तु मदविरुख सम्पद ब भावरूप इति विभावनीयम् । सा च म- 

स्वद् भावरूपत्व सति स्वाध्रयव्रिनाभूतव्वं तषिहायावक्तमानन्व- 

मिति यावत् । न ह्यनाददात्वमन्यान्यामावरूप मवेऽ््ानि । नथा 

करपनाया्माप यथा सुयप्रकारायास्तदान्स्यङरूपस्य भदविर्डसम्प- 



९३६ सप्रकार अणुभाष्ये । 

भ्रकारयोः कलयना एवं ब्रह्मधम॑योरपि। न न्यथा बेदे प्रटत्तिर्मि- 
वेधरोषता सयह्वानानन्ताऽऽनन्दपदानां पामानापिकरण्यं वा 
स्मवति । क्षणायां तु दुतरामेव धर्मापेक्षा । अतो विशिष्ट्पदा 

होभ्मेदस्य कल्पना, पव ब्रहमतद्धमेयोरपि परवोधनाय कार्येत्यथैः । 
नन्वत्र का घा उपपत्तिर्येन धमोणां सदा सत्तामङ्गीरृदखय तादशो- 

ऽभेद फरप्यत इत्यत आहुः । # न हीत्यादि # । यदि हि स्वामा- 
विकधमससामनुपगम्य सवेविरोषश्न्यमेव व्रह्माङ्गीक्रियते, तवा के- 
चटचिन्माश्रत्वन प्रतिपिषाष्रयिधिनस्य ब्रह्मणः सकाशाद्, अश्य मह. 
तो भूतस्य निःरवतितमेतद् यष्वद इत्यादिना धाविता चे घर 
ङ्पा वेदरप्रशृष्तिने सम्भवत् । अथात आदश्त इव्यत्न पराभिम 

बेधकेषरतापि न सम्भवेत् । तस्यापि विशपत्वात् । सलं ज्ञान, 

रहति स्वरूपलक्षणश्रुती विक्षानमानन्यं ब्रह्मेतिश्रुती चेक्तं स . 
दिपदानामेकवस्तुयाचकत्वमपि न सम्भवत । तेषां सलयत्वादि.। 

शिष्वाचक्रत्वात् मलयत्वादीनां च धमत्वात् । 
नच स्यादि पदानां लक्षकत्वमेव । भसव्यजडमान्तवुःखल- 

व्याश्ृशमेकङपमेव ब्रह्म लक्ष्यत हति न तेषां सामानाधिकरण्यमङ् 
इति घाय्यम् । लश्चणायां तु सुतरां धमपेक्षा । निधमकस्य कापि 
लध्यत्वाद कनास्लक्षणायाः शक्र्यसम्बन्धरूपत्वेन ब्रह्मणि सष्यादि- 
पद्शक्यसम्ब्न्यलक्ष्यत्वयोधेमेयोरापानाश्च । किञ्च । लक्ष्यत्वे य- 
त्किथिच्छबदवाखयत्वमप्यथोदवायातम । लक्ष्यत्वस्य वाच्यत्वव्या- 
व्यत्वात् । यन्तु रक्ष्यत सधमेकत्वस्योपाधित्वान्न व्यातिरिति क- 
नित् । तन्न | लक्ष्यत्वनव घर्मेण ब्रह्मणः सधर्मक सिदध सधंभफ- 
त्वस्य साधनव्यापकनयोपधितानिवरतो व्याप्तेः सस्थिरन्वात । न- 
ख धाङ्नदृत्तिध्रुया अवाच्यत्वे ब्रह्मणः सिदे सधमकत्वस्य नाषा- 
धितानिवृत्तिरिति वाच्यम् । तस्याः समस्स्येन वद्नासामध्यपर- 
त्वात् । अप्राप्यति प्रशब्देन तथाऽत्रसायात् । अनाप्यत्युक्तयाष्पि 
निदृसिसिद्धेः। लक्षणया वाचः प्राप्यापि निनृर्यसिदश्च । सवरथा 
अप्राप्तो, यतो वाच इति यच्छढ्दस्थापि ब्रह्माप्राप्त्या तदक्ञाने कुति 
निषचन्ते वाच इति क्ञानायुदयेन वाक्यस्यामोधकनाप्रसक्तेरनिशुक्त- 
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एव तादशो वेदसिद्ध शति पन्तथ्यम् । तत्र हेतु' । तेजस्तवाव । ते. 
नःशाब्दवास्यत्ात । बद् रभ्याप्ययमेव दतुरुक्तः । 

भुतिविरोघप्रसकतेश्च । किथच । स्यादिपदानां ब्रह्मणि शत्तयभाषे 
बरह्मातिरिक्तानां बासष्यजडादिरूपतवात् तेष्वपि तच्छक्तयभावे तेषां 
पानामनथेकत्थेन शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा नितं सिद्धेदि- 
ति स्वरूपलक्षणमप्यवबोधकमेव स्यात् । ततश्च विचारदासखस्य मो. 
क्षस्य च तिलाञ्जरिरेव दीयेत । मथ व्यावहारिकं सत्यानां 
तेषां शक्यमिति तस्सम्बन्धस्य ब्रह्मणि भषनाक्न कोऽपि दोष श्वि 
धिभाव्यते। तदा तु तस्यैव धमैत्वान्न ब्रह्मणो यावद्धमेरहितत्वसि- 
विरिति लक्षणायां सुतरां धमोपेक्षा । अतो धम्रौणामावहयकत्वाष्- 
स्य शाखस्य वेदानुरोधित्वाद् वेदवाक्यानां च ब्र्मयोधकतया स- 
षां तुस्यबरत्वेन धभंषिरिष्ट एष पदार्थो विरुखमोभ्रयो वेदसि 
इति मन्तभ्यमिष्यथैः। धमेधर्मिणोरमेदबोधकं रूपं वक्तुं हतुं ग्या- 
कुवेन्ति । # तेजः शब्वाख्यत्वादिति # । तदेवा ज्यातिषां ज्योतिः, 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, भारूपः, तस्य भासा सर्बमिदं 
विभाति, यद्दिल्यगतं तेज शत्यादौ ब्रह्मतरर्मयोस्तजोवाचकशब्- 
वाच्यत्वात् । तथाच प्रकाशकस्वमावर्वात् सुयेतत्पमकाश्या्यथा 
मेदविरुख सम्पदमदस्तथा ब्रह्मतखमेयोरपि प्रकाशाकत्वान्तथेलर्थः। 
ननु पूवेसूत्रेण ब्रह्मण उमयङूपत्ये विर धमोध्रयत्वे तं तं प्रति तथा 
प्रदशेने च सिद्धे धमोणां ब्रह्मणा सह मिन्नामिन्नत्वमात्रं साधनी- 
यम । ततु प्रक़ृतदष्टान्तमात्रेणेव सिध्यतीति देवक्तः कि धयोजन- 
मिल्याकाङ्भायां तलखयोजनमाहः। # बहुदृरत्यावि # । अवतारदशायां 
खष्टिदि शायां ख ब्रह्मणो ष्यापकत्य, तिरोभावे धमोणां खभावता 
बहुदुरष्याप्टयथमेष तदृव्यापकस्तजस्स्वरूपौ हैतुर्त द्वयः । # 
तेजसि तथात्वस्य इष्टत्वादिति #। तथाचोक्तं विष्णुपुराणे प्रथमांश- 
समाप्तौ" पकदेशस्थितस्थेन्दोज्योत्ा विस्तारिणी यथा परस्य प्रह्मणः 
शकिस्तथेदमलिलं जगत् । तत्राप्यासक्नदूरत्वबहुत्वस्वर्पतामयः । 
ज्योत्ामेदोऽस्ति तच्छक्तिस्तदन्मत्रेय षेत' एति । एवमभेदो घकं 
पं व्याख्याय प्रकाशाश्चयपदाभयां बाधितं मद्गोचकं रपे प्याङ्क- 

११८ 



९३८ ` सपरकाशे अणुभाष्ये । 

आतपदिर्धपसेन धर्पितेन च प्रतीतेः । अपूप्रवरेव दएलाच्छररह- 
तल्ाज्च न धरमैष्यपि युक्तयपेक्षा । तस्मात सिद्धं यथाश्रुतमेव- 
ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ 

पवतर ॥ २९॥ 

एकर किमतेनापि मर्रममाधानमाह । अथा, अरूपवदेव ही- 

यादिपञमूध्या यः सिद्धान्तः कथितमत रा त्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । 

दैनिति । # आनतपाद्रत्यादि # आनपश्च तदादि तयोः समाहार 
आनपादिः, नस्यानपादेः। नथाचात्रादिपरन सूयाद: । तथाच आः 

तपस्य प्रकारस्य घमेत्वन मृयोदधमिन्वन च प्र्तीनयेथा भेदस्तथा 
ब्रह्मनद्धमयोरापि । सत्यं ज्ञानमिति स्वरूपन्क्षणात् सञ्िदानन्दरूप- 
णामदः । धर्मपु तसद्धमत्वन रूपेण भदः । व्रद्माण तद्ाश्रयत्वरूपण 
भेद शति तयोाम्तावविर्द्धावित्यथः । ननु प्रक्ाठानदराघ्रययस्तथात्वं 
प्रतयक्षगम्ये ब्रह्मतद्धमयेस्तु न तथति तत्र कथं तथात्वमम्परलयय 
इत्यत आहुः । # अपूवचदित्यादि # । णतन द रानाञ्चव्यत्र व्याख्यातं 

भक्तप्रस्यक्ष, विष्णुपुराणस्था स्मरतिः, प्राणस्य प्राणं, नह नानाम्तीत्या- 
द्यः श्रुनयश्च स्मारिताः । तथाचात्रापि प्रमाणद्रयप्रमिनन्वान्न यु- 
क्तपेश्चति युक्तिकथनमन्यप्रनिपस्यथमित्यथः । पञ ब्रह्मधमं त्र 
ह्मणो भिन्नामिक्ाः। प्रकाराकधमनत्वान्। सयदि प्रकादावदित्यनुमान- 
मपि प्रयोक्तुं शक्यम् । सिद्धं निगम्यन्ति । # तस्मादित्यादि # । 
पवश्च ब्रह्मणः सञ्विदानन्द रूपण सर्वां ब्रह्मामदः । ब्रह्मणस्तु काय- 

टक्षणन सवस्माद्भदः । जगतः कयेत्वा्चदरानन्द्तिगभावात् तयोः 
खल्पत्वारच भदः । जीवे चानन्दतिरभावाद त्पत्वादंशत्वादिभ्यश्च 
मेदः । अक्षर च गणनानन्दत्वादिभ्यो मदः । जीवस्य तथात्वं तु 

जीवप्रकर्ण द्ितीयाप्याय सिद्धम् । अक्षरस्य चाददयत्वाधिकरणे 
इति बाध्यम् ॥ २८॥ 

पूरववद्ा ॥ सूत्रमघतारयन्ति, व्याकरुवान्ति च.। # पकफेत्यादि 
# अथवत्यादि च # षाशब्दः पक्षान्तर । पूर॑यत् । जरूपवदव दाति 



३ अध्याये २ पादः। ९६९ 

अयमाशयः । वेदस्य पनार्थं हि प्रहिः । ततरे यथा अक्षर- 
मात्रस्यापि वाधो न भवति तथा वक्तव्यम् | यदर्थमुभयरूपता 
अङ्गीकृता तत्र धर्पीणां स्वस्पनिवहार्थप्रह्ये व्रष्मेगक्षण्यपद़्ी- 
करत्रयम् । तथा सयकमेवादनी्यामनि वाधः प्रमज्स्येत । तथा- 
चोत्पस्या विचारे निद्धयकमय पथ व्रह्मति प्रनिपत्तव्यम् । उपप- 
र्याऽपि विचार पूत्र॑नुतेप्रनव कमन्य; । तत्र धपाण(मपि व्रह्मते 

7 य, प 

पञ्चसूदरया य: सिद्धान्तः कथितः । प्रपञ्चविलक्षणं तन्समवायत्वऽपि, 
न तत्प्रकारकं, नापि समवायिमनत्र. किन्तु तनाऽप्यनिरिक्त कृत्स्नं 
चिन्मात्ररूपं यदा आविभमवति तदा व्यवहा भवाति। तन्न जडजीव- 
धम ओपचारिका दहन्यवरूपः । तादशं कारणरूपं ब्रह्म प्रतिपत्त- 
व्यमिलयर्थः । पतन्मनाभयुपगम वीजं व्युत्पादयन्ति । # अयमित्या- 
दि # तथाच यत् पूर्वापगमे बीजं, तदवात्रापीत्यथः । वीजमुकन्वा 
पञचसूत्रीसिद्धस्य प्रकर यथा विवक्षिनन्वं नधोपपादयम्ति। # सत्र 
धमौणामिल्यादि # । तस्मिन् पश्र पकदरिप्रतिपश्नमोपचारि रत्वं 
दूषयित्वा नित्यब्रहमन्यन भ्थापिनानां धमाणां स्वरूपस्य वृत्तिमत्वं 
निर्वाहं सविरशायनिवेरापमदन ब्रह्मचक्चण्यमङ्खाकतव्यम् । ततो 
पेलक्षण्यन मद सन्यद्धिनीयन्वश्रुतिर्बाध्यन । तथाच तदभावायोत्प- 

स्या विचारः कत्तव्यः। यो यथा यथा परिणमन म नसद्रानु पृष 

मव्यक्तः । घटपटदध्यादि रूपण परिणममाणमृत्तन्तुदुग्धादियादनि । 

एवमुःपच्या विचार कारणभूनं निद्धमकमव ब्रह्म सन्स्यतीन पृष 
ताद्शामेव प्रातपसव्यम् । तनश्च व्रह्मा(हकुष्डन्टयवुभयम्पे नद्धमो 

प्रकाराश्रयवरद्धिश्नामिन्ना इत्य पपस्या विचागऽपि फारणस्वरूपानु- 

रोधतनैव फत्तव्यः । तत्र कथं कत्तव्य हन्या दायां कारणविचार 

श्ननावकविज्ञानन सवविजानध्य प्रानिमानलत्यादमाणामपि ब्रह्मरूपत्वं 

वक्तव्यम् । तदैव तदुपपर्यन,न नु धमण नल्यभिन्नन्व भाविच्स्त्य 
वा| आच भिक्नत्यन, द्वितीय मध्याः .न च नन्प्रतिचन्ध।त् । नच।- 

विद्य त्वेऽप्यसलययव्यागत्तत्यन सत्यरपत्रह्म न पथयिह्नम स्वै- 



९१० पपकाशरे अणुमाष्ये । 

एकविह्ठानेन पर्वविह्ठानमुपपदथते, नान्यथा । ततश्च प्रथपं बरह्म 
स्वधर्मरूपेण मवति । तदनुकरियादिरूपेण च । तावतेव सर्ववेदा्थ- 
सिद्धेः । नच लौकिकी युक्तिलत्रापे्ष्यते, येन तादृशस्य कथं स- 
वभाव इति पथैनुयोगो भवेत । धर्मकर्पनायामपि नेषा तर्केण पर- 

तिरापनेयेति समानम् । उत्यस्या चोपपर्या च षिचारद्रयम् । उ- 

पपन्या पूर्वनयनं स्तिद्धान्तः । एकदेरिनलतद्िपरीतम । उभय- 

रपि सूत्रकारस्य संमतमिति ॥ २९॥ 

विह्ानं भवत्येवेति शाङ्याम । मृत्पिण्डादिदष्टन्तोपरोधेन जायमा- 
घ्व तच्याप्रयोजकत्वात् । अतो घमौणां ब्रह्मत्व पवैकविहानेन सवै 

विक्षानोपपसिनीन्यथा । तस्मात् ततश्चेत्याचुक्तप्रकारेण धमोणां प्र- 

हयकायत्वाद् बरह्मरूपत्वमङ्ीकसेष्यम् । तावतेव सवेवेदाथोषिरोघ- 
सिद्धेः । नच पमब्यक्तस्य पश्चाद् व्यक्तत्वं लोके हेत्वन्तरसमवधा- 

नादेव दटमितीतरासद्धाषे निखंमेकश्य कथ धमेरूपेण भवनमिति 
शङ्काम् । बरह्मणो वेदेकसमधिगम्यतया तश्र लौकिकयुक्तयपेक्षाया 
अभाषेन ताददारद्भाया एव तत्र कलेमयुक्तत्वात् । तथाच पञ्चस. 
ज्रीसिदस्यानेन प्रकारेण विषक्षित्वमित्यर्थः। नभ्वेषं सति लौकि- 
कयुत्तयनपेक्षत्वार्ठरीतत्वाख्चेदमेष मतमादचतेव्यं, कि पूैणेत्यत भ- 
हुः । # घर्मेत्यादि # । # धमेकल्पनायामिति # विरुख घमां भयत्व- . 
इपघ्फल्पनायाम । तथाच वयोस्तील्यात् तस्याप्याद्रणमित्यथंः। 
भनु ढयोस्तौल्येऽप्ययं पक्षशचेव् भ्यासचरणैः पञ्चाद्विखार्योक्तस्तदा न 
पूयेत व्यासाशाय इति शङ्भायां दयोः कथनप्य तास्पयेमाहः । # 
उल्वस्येलयादि *# । उत्पत्या एतत्सुत्रष्यास्योखछप्रकारिकया उत्पस्या, 

पूर्सूत्रष्यास्योकग्रकारिकया उपपस्या ख अस्मिन्नधिकरणे विचार- 
हयम् । तयोमेष्य उपपस्या पूथैनयनम् । मैतेयीब्ाह्यणे, स यथा से- 
ग्धवधन इत्यादिना चिन्मात्रत्वेन प्रतिपारित्येषारमनोऽविनारी वा 
अरे मयमाग्मा भुस्डित्तिध्मेत्यनेन खङूपाविनाहाधमा जुच्छिस्योः 

कथनेन स्वरूपधमेयोर्नित्यत्वबोधनात् । सत्वं शानर्मलन्तं ब्रहेति 

इदद पलक्षणशचे सत्य पदेऽपि, सत्यस्य सत्यमिति नामषेयतज्निवंचन- 



१३ अध्याये २ एदः। ९४१ 

प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 

एकदेशिपते उपपर्यन्तरमाह । एकमेदेत्युक्तवा पुनरद्वितीय- 

योरनुरोधेन मूलसद्रूपन्वमूलल्यरूपत्वयोरपि बोधनात् । न॒र्सिहो- 
तरतापनीये तुसीयनिरूपणे तुरीयस्य प्रपश्चोपदामत्वमुकम्वा, रभ्वर- 
भ्रासः स्वराट् खयमीष्वर नि रभ्वरप्वश्रावणात् । तैत्तिरीय, बदे- 
कमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तादिति प्रपश्चात् परस्य 
कारणस्य पतरवादिप्रपञ्चधमेवस्वधावणाद् दितीयस्कन्धे भगवता, 
पश्चादहमिति, दृतीयस्कन्पे मत्रयेण, यथेदानीं तथाचाप्रे पयदप्येत- 
दीदद्ामिति विष्णुपुराणे प्रथमेशे, 'तदेतदक्षयं नित्यं जगन्सुनिषरा- 

ऽखिलम्। आविभौवतिरोभावजन्मनाशविकल्पवदि'ति पराशरेण ख 

मगवहूपत्वादितैव तुपवृहणाच्च विरुदधघमोधारत्वलोकिकयुक्तय- 
गम्यत्वविंदिताषिदितपरत्वानिरुक्तत्वरूपाणां भुस्ुक्तयुक्तीनाम भ- 

नन्तगुणपूणेत्वपक्ष्पि तुल्यत्थाद् युक्तया कारणङ्पस्यैवमविराघानु- 
कूख्यप्रापणं व्यासचरणानां सिद्धान्तः । ् ितीयस्कन्धःनास्य कमणि 
जन्मादौ परस्याऽ्नुविधीयत इति सुख्याधिकारिणाम्ं जन्मकमेनि- 

बेधकथनेन सदैकरूपत्ववो धनात् । पकदेरिनस्तु पू्क्तरीत्या का- 

रमेदेनाविरोधप्रापणमिति ्यासोक्तपक्षादिपरीतभं । तस्य पक्ष्य 

द्वितीयस्कन्ध पव, “र्थं भावेन कथितं भगवान् मगवत्तमाः । नेत्थं 

भवन हि परं दषटुमर्न्ति सुरय'हति मध्यमाधिकारिपरतयोकतत्वेन 
इतो न्यूनस्वात् । एतावान् परं विशेषो यस्पुराणे भायाद्वारकं कश 

स्वादि । श्रौते मते तु तक्नेत्यकदेशिमते तत उत्तमम् । तथाप्यनु- 

च्ित्तिधर्मत्यादिभुतीनां पश्च दहमित्याचपरहणानां खाञ्जस्यामावेन 

ज तथोपपश्नम् । पथमपि सत्येकवि्ानन सबविद्ठानप्रतिह्णायाः क- 
भत्वादिभुतीनां च नासामञ्स्यमित्यल्पवोषदु्स्वेन सुढ्काराहतम्। 

मत उमयमपि सुत्रकारस्य संमतमिस्यथः ॥२२. + 

प्रतिकेधाण्य ॥ सुत्रभवतारयन्ति । # यकदेशीत्यावि #* । 

अगवन्भाहारम्यबोधकत्वेऽपि किथिराषादनादरो मा भूदिस्यत एक- 

हेणिमते उपपस्यन्तरमाेत्यथैः। ष्वाकुवेन्ति । # पकमेचेष्यादि *। 
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मिति द्वितीयं प्रतिपेधति। म एवकरिणेव मिद्धो व्यथः सन् धै. 
निपेधमपि पूचयति । र्षतेति वचनात् तदुत्पत्तिः । चकारदे- 
कपिज्ञानेन सवरिङ्ञानोपक्रमः परिगररीतः । तस्मान्न ब्रह्मण क- 
श्चिद् विरोध इति सिद्धम ॥ ३०॥ 

# स इतिं # । द्वितीयनिषेधः। नन्वनुच्छित्तिधर्मदयादिना तक्षिव्यत्वे 
कुता निषध इत्यत आहुः । # पेक्षतनलयाद् # । नथाचक्तथृयनुरा- 
धेन धमनिलयतावोधकश्रुतिरनुच्छत्तिधेमां यस्येतसमासेनाविना- 
रिपदभ्यास्यानपरतया नेयेयथेः । स्फुटमन्यत् । नचकदेशमनस्य 
युक्तयन्तरेणोपण्टम्भात् पूवेमततुस्यत्वमस्य मूतकाराभिप्रतमिनि श- 
ङ्याम् । प्रत्तियघभरुनिद्वित्वसख्यापूरकनिवधपरतायाः प्रागुपपादित- 
त्वेन, सूये एकाकी चरतीतिश्रुतो सर्पारकरं एव सूय एकाकित्ववद् 
गेह देवदत्त एवास्ति न दवितीयं इति व्टोकिकप्रयाग करचरणादि- 

युक्ते वद त्ताद् द्वितीयत्यवञ्चापि निषधगनः शक्यवचनत्वेन, भनु- 
च्छित्तिधर्म पदस्याविनारिपदव्यास्याननाया अपि मानान्तरविग्दा- 
दगतिश्षगतित्वन च तस्य दांथिम्यात्। अत णकविज्ञानेन सव।वज्नान- 
्रतिक्नानुरोध प्वेन्संग्रह बीजम् । पलस्याप्रम्भकं च, नेतस्मादन्य- 
दिति बाघनायषेनद्यक्तिकथनमिति वोध्यम् । तस्मान्न कोर्भप शङ्भून- 

लेशः। ननु मतद्यस्यापि सूत्रकारमम्मतव्वे,.स्वरसिद्धान्त इति भाष्य- 
स्थस्य स्वराब्दस्य सूत्रकारपरत्वेन व्यास्यानमनुचितम्। पके रिपदे 
च तप्रासैकटेशित्वव्यास्यानमपि तथा । व्यासैस्लक्रामानुद्धखादििति 
चेत् । मैवम् । पकद्रिपदेऽत्र व्यामम्येवेकदेशषी ब्राह्मः । अन्यथा- 
इम्बुवत्सुभ्रण, अव पवेतिसूत्रमिद्धं दण्रन्ं न दूपयत् । इद्धिहा- 
सादिसूब्रहये यु क्तयन्तरं चन वरेत् । एक्दशिनामानुद्टेषस्तु ज- 
मिन्यादिवदपरसिद्धन्वात्। जीवमुख्यप्राणटिङ्ादिवयादिपृचपक्षिनाम 
चत् । अस्मिन् सूत्र जघ्रन्यानामर्थस्य सड्ाद्यन्वाद् वा । अथवा 
जीवप्रसङ्, अवस्थितरिति काराकृत्स्न इति काराङ्कतस्नेन जीधम्य 

वरह्माचस्थाविक्ञापत्वनाद्रीक्रारात् तस्य न्यायस्यापि तम्यत्वात् सप 

वेश्देशषी ग्राह्यः । अत पव द्विनीयस्कन्धपथमाध्याये ठष्प्रिकरणे, 
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संरवं रजस्तम श्व्यस्य सुवाधिन्यां कारारृर्स्नमतमत्र सिद्धं भविः 
ष्यतीव्याचर्ध्ररपि तथाद्गाकारः कन उन्पत्या विमरोविचार इति 
नात्र शङ्टेशः । एवमकदेशिनि निश्चिते खशब्दा व्यासपर एवं 
युक त्यत्राप्यदापः। नचास्य पश्चात् कथंननास्यव मुख्यत्वमिति 

दूयम । द्ितीयस्कन्ध, इन्थभावन कथितो ममान भगवत्तमाः । 
थं भावन हि परं रषएरमहान्त मूरयहद्यादिभिरनदमुख्यनायाः श्ु- 

कवाक्व व्यापचरणेरवाक्तत्वत् । पनस्य सम्पनल्वतु जघन्याधि- 

करिणामर्थे 7नयेव सुत्राघत्वनापयागात् । अन णवरं मने पचम 
क्तम् । यथा हतीयस्वन्ध राजाथम्। क्रञ्च, भाव प्रुनसूक्तं, नास- 
दासीदिव्यादिभिः स् पूवमुक्ता समाप्तौ, इयं विष्टित आवभूव 
यदिवा दृध यदिचान योऽस्या अध्यक्षः परमे व्यामन् साऽ वद् 
यदिघान वेदति सृणएयाघानानाध्ानान्मकं पश्चद्रयमुक्ता तस्य ज्ञाना- 
इन्ञान भार । तन विगर कदाचिदाघत्त कदाचित् स्वतः सिद्धा- 

परव प्रकटयति । अथवा सामान्यां करोति । ठीटाबृष्टि तु स्वतः 

सिद्धामवाविष्करातीति ज्ञानाज्ञान उभय अपि युक्तं । णनञ्जापनाय 
सन्ददवचनम् । भस्यथा वदस्य ब्रह्मणश्च सन्दहाभावादवं न वदत् । 

अता सीखामृण्पिनुमन्धाय व्यामः स्वमतं वक्ति । एकदरिनस्तु 

त्न जानन्तीति ब्रह्मणो निर्विशपावुन्पात्ति वदन्ति । तस्मादुपपत्ति- 
प्च एव व्यासाशयगाचरः, इतर इतरस्य दिक। 

शङ्कराचायस्तु ॥ न स्यनना$पीलारभ्यक्रा दृशामूत्रमक्रम- 
धिक्ररणां कल्पयानत | प्रहलतावच्वत्यारभ्य नवमूत्रमपरम् । तत्र भ्र- 

थम सुपुप्रादिपृपाध्युपशमार्जावा यत् सम्पद्यत नद् व्रह्म । सव 

कप्रल्यादिमिः सविरावस्यश्राचणादस्थुन्धामत्यादि भनि गपन्वश्रा- 
घणास्च किमुमयलिद्धं बहम प्रतिपत्तत्यमुनान्यनरयिद्म । दरद्यन्य- 

तरलिङ्क, तदापि क्रि सविशपमुन नि्विशावर्मिनि मन्द. उभयि 

्रुत्नुग्रहादु भयादि दकं ब्रह्मनि भतत अभिध्यत । म्थानन उत्या्र- 
परश्य ब्रह्मण उभयनिह्व्वं स्वन उपाधथिनश्च न । कुनः। सवत्र हि। 

ब्रह्म स्वरूपथतिपादृनपरष्व त दमस्परामरूपम्ययापित्यादिषु निर्वि 

दरापस्यवोपदेशादिति । 

न सदादिति हिनीय च प्रतिवि ब्रह्मण आकारमदृश्राचवणानन- 

विक्तवाङ्कार च तस्य शाखस्य निंविषयन्वापत्तरापाधक्र जआक्रार 
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आदृत्तब्य इत्याशङ्कप, मधुविधायां प्रसयुपाधिमेदं ब्रह्मणोऽमेदभाव 
णान्न मिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्लीय इति । भपिरेवमेक ईति वू- 
तीय च, मनसयेदमाघष्यं, मेह नानास्ति किञ्चनेति मेदददननिन्वा- 
पूवैकमभवृमेके । तथाश््ये भोक्वमोग्यादि प्रपञ्चस्य त्रिविधं ब्रह्ममेत- 
दिति बरहमेकस्पमावत्वमामनन्तीति ष्यास्याय, ननूभयलिङ्गासु भुति- 
षु सतीषु कथमनाकारमेव ब्रह्मावधायेते, न पुनः साकारमिति श- 
डूगयां चतुथम्याङूपवत्सूधस्य प्रतिवृत्तिमुकरवा, अरूपवदेव ब्रह्माव- 
घारयितग्यं, न ङूपादिमित् । कुतः । तत््धानत्वात् । अस्थूलमनणु, 
अराब्दमस्पदोमडङ्पमव्यम्, भाकाशो ह वै नामरूपयोर्निवर्हदिता ते 
यदन्तरा तद् प्रष्ठ, दिभ्यो शामूत्तः पुरुषः, स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, 
तदेतद् बरह्यापू्ेमनपरमनलन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सषौनुभूरित्या- 
हीमां निधिं रोष्रह्मप्रथानत्वाद्, भकारलिङ्कानां सोपासनाप्रथान- 
स्वन तता निषलत्वादिति भ्याख्यातवन्तः । ततो, ननु तहिं भाकार- 
बद्धिषयाणां का गतिरिस्याशङ्कायां पञ्चमं प्रकादरयस्चावैयध्यांहिति 
सूत्रमचताये, यथा सौ्यश्चाम्हो वा प्रकाशो वियद् भ्याप्यावतिष्ठ- 
मानोङ्कल्याचुपाधिसंसगादनचुवक्रादि माषं प्रतिपद्यमानेषु संसर्गिषु 
सदाकारतामिष प्रतिपद्यते तथा ब्रह्मापि पृथिग्याद्युपाधिसम्बन्धात् 
ददाकारतामिव प्रतिपद्यते । तदालम्बनो ब्रह्मण आकारविक्ेषोपदेश 
उपासनार्थो, न विरुष्यते। पवमाकारवद् ्रह्मविषयाणामवैयथ्योत्। 
नच नोपाधियोगादप्युमयलि ङ्कमिति प्रतिह्ाहानिः । उपाधिनिमि- 
लस्य वस्तुधमेत्वानुपपत्तेः । उपाधीनामाविधकत्वाच्चेति भ्यास्या- 
य, आह च तन्मात्रमिति सुत्रं च यथावद् व्याख्याय, दशयतिसतर 
श, अथात अद्रेश्चो नति नेति, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितात्, 
यतो माचे। निवक्ेन्ते, अवचनेनेवोवाचेति श्रुतीः, "हेये यत् तत् भ्र- 
वक्ष्यामि यज्जात्वाभ्मूनमरनुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न ससन्नासवु- 
यत' इति गीतावाक्यम । “माया हप्रा मया खष्टा यन्मां पयसि 
नारद । सवेभूनगुणे युक्तं नैवं मां द्रष्टुमहं सी'ति स्श्रुती उपन्यस्य पर- 
परतिषेधनेव निर्विशेषं ्रह्म प्रतिपाद्यत इत्युक्त्वा, अत ॒पवेत्यम्बुष- 
हिति सूत्रमयं च यथावद् भ्यास्थाय, वृिहामसुत्रे जलसुयंका- 
दिशष्ान्तं साधितुं जलगनं सुर्यगरतिधिग्वं जलब्र्ो वैते, तदृहासे 
हसति, तडचरने चलति, तद्ेहे भिचत श्येवं जलघमानुषिषायि 
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मधति, न तु सुयैस्य सथात्वमस्वेवं परमायथैतोऽविषृतमेकङ्पमपि 
खद् ब्रह्म देदाधुपाध्यन्तमोषादू बधिहासादीयुपाधिधमोग् भजत 
इत्येवमुक्त्वा, द् रौनाच्चेति सूत्रे, पुरश्चक्रे विपदः, अनेन जीवेनात्म- 
नाऽचुप्रविदयेति श्ुतिभ्यामुपाशिप्रवेश ब्रह्मणो दशयित्वा युक्त प- 
वातः सर्यकादिद्टान्त शस्युक्त्वा तस्माभ्िर्षिंकर्पेकलिङ्गमेव बह्म 
नोभयलिङ्ग, न विपरीतलिङ्खं चति सिद्धान्तमाहुः। 

तत्र प्रथमसूव्रव्यास्यानमयुक्तम । सवत्र हीति हेतुबोधके 
ददे निर्विशेषस्थेवोपदेशादित्यस्यायेस्यासौश्रत्वन तृतीयध्याये वा 
शाखि वा दंदशस्य शब्दस्यार्थस्य च क्ाप्यनुक्ततया अनुद्ृ्तेरपि क- 
चम राक्यस्वेनाभ्युपगमेकशारणत्वाव् । अशादमस्परमिति विषय- 
बाक्योश्राखऽ्पि, अनाधनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तमित्यनेन 
महतः परमित्यादिना पूर्वाक्तस्य धुवस्य पुरुषस्य परामर्घेण प्राप्ता- 
याः सविरोष्रताया अनादरणेन वद्धिरुदत्वाद् निर्विंशयमव प्रहेति 
सिद्धान्तस्यैव सि्धावम्रिमस्यारूपवत्सूत्रस्य वेयथ्यप्रसकः । त- 
ब साध्यमानस्यात्र सिद्धवनिर्दशाङ्खीकार इत्यस्याप्ययुक्तत्वाश्च | 
तथा, अरूपवन्सुत्र तत्मधानत्वादिति व्यास्यानमरप्ययुक्तम । तवुष- 
न्यस्तानां विपयवाक्यानामुपक्रमादिविचारे तथात्वस्यालाभाव् । त- 
थाहि । प्रथमं तत्रास्थूलवाक्यम् । तच्च कस्मिन् वा आकाश भओ- 
तश्चेति गार्मप्रदनाव् प्रदत्त, स्थूलत्वादीन् लोकिकान् धमोक्षिपेधत् 

प्रशासितृत्वाम्बरान्तधारकत्वद्रएत्वादीनाकाशोपादानत्वान्तानऽली- 
किकान् दुशयति । अशबदवाक्यं तु प्राग््यास्यातम् । भकारशषाक्षयं 
ख नामरूपनिवोहकत्वम् ! दिभ्यो हमूले इति वाक्यं चयत्तावच्छिननं 
परिपाणं निषेधत् पुरुषं बाह्याभ्यन्तर साहिल बाह्याभ्यन्तररूपत्वं वा 
इशौयरृक्षरात् परत्वमप्र भावयति । तदेतद् ब्रह्मनि मधुतियोपसंह- 
शस्थमपि मघुविद्यायामुपक्रमे, अयमेव्र स योऽयमास्मदममूर्तमहं ब्र 

हें स्वमिदयेवं चतुद शपयायेरभ्यस्तं सवत्वे मध्य उक्तं सव॑भूना- 
विपतित्वादिकं, रुपं पमिति मन्त्रष्यास्यानोकम । अयं हरयोऽयं 
कि कश च सहश्नाणि च बहूनि चानन्तानि शेत्यनन्तङपतां भरावय- 
तीति निवैशेषग्रह्यप्रधानताया वक्तुमयुक्तःवात् । नच तदेतद् ब्रह्य 
ति भिन्नं वाकयं पूर्वभ्य इति वाच्यम । तच्छयात् पूवपरामगद् बि- 
भगे साकाद्धतया तद भावात् । नचेदं तच्छब्देन पूर्वाकतडपत्वं परा- 

११९ 
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भूशदप्यपूर्वमिष्यनेन तशिषेधतीति न दोष इति वाख्यम्। एवं तष्टेनप- 
रमित्यनेननन्तरत्वादीमभ्रिमानपि निषेधच्छ्न्यवादमेव प्रसञ्जयेत् । 
अतोऽत्र पुवैत्वादीनां घमोणामेव निषेध इत्येवाङ्गीकायम् । तथा स- 
ति, न शुष्केण न चद्रुण जहार नभुचेः शिर इत्यत्र यथोभयातम- 

कस्य फेनस्याशुष्कत्वमनादरेत्वमेवमताप्यकेकतन्निषेधेन सवोतकमेव 
बोध्यत इत्येव युक्तम्। अत पव गजेन्द्रस्तुती, 'स वैन देवासुरमस्यं- 
तिय॑ङ् न्मी न षण्डो न पुमान्न जन्तुः। नायं गणः कमं न सन्नचा- 
सज्िषेधशोषो जयताृशेष शत्यशोषत्वमुक्तम् । तथा शुक्ेरपि, पवं 
गजेन्द्रमुपवर्णितनि्विं रोषं ब्रह्मादयो षिविधलिङ्गभिदाभिमानाः। नेते 
यक्रोपससपु्निखिलात्मकत्वात् तश्राऽ्खिलाऽमरमयो हरिराविरासी- 
हिति निर्विक्षस्य निखिलारमकत्वं बोधितम् । तथानाप्यन्त सवौ- 
जुभूरिति धाग्यते । सवसरे एव सवोऽनुभवितृत्वसम्भवादिति । 
नसं प्रलये न सम्मवषतीति वाच्यम् । को नाम प्रख्यः। ध्वसोषा 
प्रतिसञ्चरे वा । ना्यः। असत्का्यवाद प्रसङ्गात् । दितीयभेदस्मवा- 

धगोचरस्वेऽपि सर्वै ब्रह्मगो चरोऽस्त्येवति नासम्भव .। वस्तुतस्त्वखण्ड- 
ब्रह्मवाद मस्मदादयगाचरत्वमेव प्रयः । कमण वा, युगपद्वा तव्- 
गोखरत्वमेव सृषरिरितीच्छया समथेनान्न कथिदोपः। एवमेवास्थूखा- 
दिषाक्योक्तनिषेधस्थलेऽपि बोध्यम् । अत उपासनप्रधनानामाका- 
रलिङ्कानामपि श्रुतीनां तत्तदाकारमाश्रलि ङ्कत्यन प्रतीकत्वादेव निद्- 

लस्थं शङ्यनां न त्वाकारलिङ्गत्वादिल्यपि बाध्यम् । यदपि भरकाश- 

धत्सूत्रे उपाधियोगादपि नोभयलिङ्कमिति प्रतिज्ञोपपत्यथमुपाधिनि- 
मिशस्य न वस्तुधमेत्वमुपाधीनाओओवीयकत्वमिन्युक्तम् । तदपि तथा 
तैमिसके घृतद्रुवत्ादौ भ्यभिखारेण उपाध्याविद्यकतायाश्च, न वि- 
लक्षणत्वाधिकरणे वृषितत्वेन चाप्रयोजकरवात् । पवं, वरायतिसूत्र 
निर्विशेषग्रह्मप्रतिपादकत्यन यानि वाक्यान्युक्तानि तष्वप्यथात आ- 
देश इति षाक्यं तु न निर्विशेषप्रतिपादकामिति दशेयतिसूत्रमाष्य- 
ध्याख्यान एव दर्दितम् । विदिताविदितवाक्यं तु तवुभयभिन्नत्वमे- 
घ वदति, न तु विशेषाश्निषेघति । अथाम्यत्वादिकथनमुखेन निषध- 
ति तक्रा लौकिकानेष निषेधति । तावतेव चारिनाथ्यै, न तु खरूपा- 
व्मकानपि । तदृतद् ब्रह्मेत्यादि भुतिषिरोधप्रसङ्त् । यतो वाच इति 
वागादचयप्राप्यत्वत्रव षदतीत्यनिरूकत शुतिखमानाथ, न तु विशेषनिघ्र- 
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धकमित्यपि प्रागेव व्युत्पादितम् । अथचनेनैयोधायेत्थपि, यतो वाश 
दस्येतस्य समाना्थंकम् । लोकिकसवधर्मराहित्यादेवोपरान्तत्वसि- 
डेरिति। न सक्षासवुख्यत इति गीताषाकष्यमपि ष्याङ्ताग्याङृतयो 
रेव निषेधक मिति लीकिकनिषेधपरमेव । समतःपाणिपादम्तमित्य- 
प्रिमथाक्येन सथा निश्चयात् । सर्वतःपाणिपादस्वारेः कापि ठीकिके 
अद्शेनादिति । माया शेषेति वाक्यमपि सतभूतगुणयु रद शननि- 
बेधामिप्रायकमिति त्रैव स्फुरतीति न साषौत्म्यवाधकमतस्तर्सुत्र- 
उथास्यानमपि तथा । एवं बखिहाससुभ्रे जलबदिहासाभ्यां प्रतिति 
म्बृदिहासकथनमपि तथा। भूयसि खल्पपि ख जले सूयादिप्रति- 
बिम्बस्य तुल्यताया एव ग्रहणात् । अतो ऽश्राकाशदष्टान्तेन धमोणा- 
मौपाधिकत्वसमर्थैनमव युक्त,न तु जकपुयैद्टन्तसम्यै नमित्यववे- 
यम् ॥ यसु मामत्यामेतन्तात्पयमुक्तम । उपाधि जनितस्य रूपश्व पा- 
रमार्थकत्वे ब्रह्मणः परिणामिभाषः। स च प्राक्पतिविद्ध शष्यपार- 
मार्थिको ब्रह्मण्यध्यस्त इति । निर्वि शप्रतिपादनाथत्वाच्छरतीनाम् । 
सविशेष्रतायामपि मधुविधायां, यश्चायमस्यां पृथिव्यामिल्यादिभि- 
ब्ह्येकत्वप्रतिपादनपरत्वात् । पकत्वनानात्वयो श्च कस्मिश्न सम्भवात् । 
पकत्वाङ्धतवेनैव नानास्वप्रतिपादनपयैवसानस्वात् । नानास्वस्य प्रमा- 
णान्तरसिद्धस्वेनानुवाधत्वादकत्वष्य चानधिगतेर्धिधयत्वोपप्तः । 
मेक शंननिन्दया च साक्षाद्भूयसीभिः भुनिभिरमशप्रतिपादमात्। 
आकारषद् ब्रह्मविषयाणां च कासा्चच्छरूतीनामुपसनापरत्त्रम् । 
तर्चासति वाधके$न्यपराद् वचनत प्रतीयमानमपि गृह्यते । यथा 
देवतानां चिप्रहवरवम् । सन्ति चात्र साक्षाद् ठैनापवातृनाऽ्ठेतत्र- 
तिपादनपराः शतशः भुतयः । कास्ता चिच्च दैनाभिधायिनानां त- 
सलयपरत्वम् । तस्माश्निर्विशेषमकङ्प खतन्यकरसं सद् ब्रह्म 
परमार्थतः । विशेषाश्च स्वगन्धन्ववामनीत्वातरय उपाधिवरादसला 
इति सिखमिति। 

तदृप्यसङ्तमव । ब्रह्मणः परिणामि मावम्य भृतिषु सुतेषु 
च प्रतिेधाद्दोनात् । बहु स्यां प्रजयति, म आान्माने स्वयमकुर- 

तेष्यादिश्रुतिषु, आत्मरतः परिणामादित्यादिषु सूतपु च नद्धिपरी- 

तस्य विधानस्येव दश्तनारच । नच वाखारम्भणवाकयं विकारस्य 
घाङ्मात्रताकथनमुख्धेन तद् भावमेव दादयत् प्रतिक्धर्तीति दाक्य- 
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वचनम् । तत्र तत्कथनमुखेन कारणामिन्नरववोधनस्यैव मगेवता 

सूत्क्षारेणादततया स्वयमन्वथादचेमयुक्तत्वाद । तष्नाहत्वाद्रे तु, 
घाचारम्मणे विकारो शृखिकैव सस्यमिल्येतावतेष चारिता्येम, 
इतिशबदनामधेयपदयेर्वियथ्यैष्य दुवोरत्वमित्यादिकं, तव्नन्यत्वसूब- 

भप्यविमाग एव विषृतमिति न पनः प्रपञ्च्यते । अतो निरविंशेष- 
प्रतिपादनार्थत्वं यश्छृरतीनामङ्कीकृतं तदप्यभिमानमात्रमेदेति प्रा- 
मेवोपपादितम । पकत्वनानात्वयोरेकश्रासम्भवस्तु, षदं सवै यदय- 

मात्मा, यदेकमभ्यक्तमनन्तरूपे विभ्वे पुराणं तमसः परस्तादिद्यादि- 

भतिभिरेवोदस्त इति तस्य निर्धिरोषतासाधनाद्रः शचतिप्दवेषादेव । 

पकतवाङ्त्वेन नानात्वप्रतिपादनं त्विएटमेष । परन्तु तन्न नात्वस्या- 

ऽपोचत्वाय, मपि त्वमेदस्य मेद विरद सम्पत्वषोघनायेत्यप्युक्तपूवम्। 

नानात्वस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वं तु लीकिकस्येव, न तु ब्रह्मघमेभूत- 

स्थैकत्वाविरोधिनः । तादृशस्य स्वरूपान्तःपातितया शरुल्येकगम्य- 

त्वेनान्यातरेयत्वात् । अतस्तष्यानुवाधताङ्गीकारोऽपि खमनस्तोषणायै- 

वाऽ, न तु व्याश्येयसमथैनाय । मेवदशेननिन्दा तु घरपरारिवत् 

ता्तिकमेददशषनपरा, न त्ैच्छिकतत्परा । अन्यथा दव शादवेयथ्यै- 

प्रसङ्कादित्यपि, अपिचैवमेक इति सुज्रभ्यास्यान पव दुरदिलमिति न 

तयाऽपि विरोषग्रतिषेधसिदिः। साक्षादृदैतापवादेनाऽ्वेतप्रतिपादन- 

परत्वमपि शतीनामस्मद्रीलया, न तु युष्मद्रीदयत्युपासनापराभ्यो पि 

देवताविग्रहवद् ब्रह्मण आकारादिन्रहणेऽपि न किथिदू बाधकम् । 

अतो विदोषाणां नास्तताप्पे तु निविंशोषपमात्राभ्युपगन्तृणामवास्त- 
तेति बोध्यम् ॥ 

यत्पुनः, प्रकतेतावत्सुत्रमारभ्य नवसुत्रमधिकरणम् । तत्र 
त्वारम्भ पव, दे वाव ब्रह्मणो रपे इति मृत्तामूतब्राह्मणं विषय- 
घाक्यत्वनोपन्यस्य तन्न व्याख्याय, नेति नेतीति निषेधस्य, कि रूप- 
बवयं ब्रह्म च विषय. उन रूपद्वयमेव वा, ब्रह्मेव वेतिसखन्देहे, नब्डयाः 
दू पद्यं ब्रह्म च, अधवा ब्रह्मणः प्रमाणान्तरागोचरत्वाद् ब्हमेव वा 
विषय दति पूर्वपक्षे रूपद्वयमेव निषिध्यते, न ब्रह्म । ङूपब्रह्मणो्निषिधे 
श्रुन्यवाद प्रस ङात् । ब्रह्म ते व्रवाणीत्युपक्रमस्य, अस्तेव स भवतीति 

निन्दाया, अस्तीत्यवोपलन्धभ्य दइत्यवधारणस्य च विरोधन तान्न 

धस्यायुपपन्नत्वात सवैवेदान्तकोपप्रसङ्गाच्च । तस्माद्र पद्यं प्रति- 
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वेति, ब्रह्म तु परिरिनक्ति । तदेतदाह । प्रतैताव्ं हि धरति. 
वेघतीनि । प्रतं येतावता परिच्छिन्नं मूत्तामूशेलक्षणं ब्रह्मणो 
रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तचि प्तम् । प्रपञ्चितं च पूवस्मि- 
नू भ्रन्थे अधिदैवतमध्यात्मं च । तखनितं च वासनालक्षणमपरं ङ- 
पममूरंरसभूतपुरुषराबदोदितं लिङ्कात्मग्यपाभयं महारजनाचुपमा- 
भिदैरितम । तदेतत् सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं सन्निहिताविलम्बननेति- 
करणेन प्रतिषेधकनञं प्रस्युपनीयत इति गम्यते । ब्रह्म तु ङपविरोष- 
णत्वेन षष्ठ्या निर्िषटं पूवेस्मिन् ग्रन्थे, न तु खप्रधानत्वेन । प्र्पाश्चते 
च रूपद्वये रूपवतः स्वरूपजिन्ञासायामिद् मुपक्रान्तमथान अदेशो 
नेति नेतीति । तत्र कत्पितरूपप्रत्या स्यानन ब्रह्मणः स्वरूपावदेनमि- 

 दमिति निर्णीयते। नच स्वरूपद्वथं स्वयमेवोक्त्वा स्वयमेव निवेभे 
धक्षालनादि पङ्कस्येति न्ययेनाकथनमेव युक्तं स्यादिति शङ्ाम् | 

पतस्य रूपव्रथस्य लोकप्रसि दस्य ब्रह्मणि फरिपितस्वेन प्रतिवेध्यत्धा- 
य शुखब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय च तत्परामर्शेन कथनस्य युक्तत्वा- 
त् । द्वौ चैतौ निषधी यथासंख्यं मूत्तामृर्ते प्रतियेधः । यदा पूर्वै- 
प्रतिषेधो भूतरार निपेघ्त्यु्तरस्तु वामनाराशिम } मथवा, नति 
नेतीति वीप्सा । तत्र इतीति यावत्किञिरुपरेश्यते तत्सव नेत्यनभ 
निपिध्यते। परिगणितनिषेषे हि क्रियमाणे. यदि नैतद् ग्रह्म किमन्यब् 
ब्रह्म भवेदिति जिक्षासा स्यात् । वीप्सायां तु सत्यां समस्मविधयजानस्य 
प्रतिषेधात् अविषयः प्रत्यगात्मा प्रयेति जिक्ञासा निवत्तेते। तस्माद् ब्र- 
ह्यणि कल्पितं प्रपञ्चं प्रनिषेधति। ब्रह्म तु परिशिनष्टीति निणगः। कि- 
अ । ततः प्रतिषेधाद् भूयो भरवीत्यन्यत् परमस्तीति। भमाधावसाने हि 
निधे किमन्यत् परमस्तीति रयात् । अनोभपि ब्रह्मैव परिशानष्ठीति 
निणयः । तत्रैषा शरुयक्षरयोजना । नति नतीति ब्रह्मादिशय नमवा- 
देशा पुनानिव॑क्ति । नेति नेतीत्यस्य काभ्यः । न हितस्माद् ब्रह्मणो 
व्यतिरिक्तमस्तीत्यता नेतीत्युच्यते, न पुनः व्यमेव नास्तीत्यथं । भश्च 
दुहीयत्यन्यत् परम्र्तीति । यदा पुनः भत्यश्षराण्येवं योज्यन्न, न 
ह्यतस्मादिति नेति । न हि प्रपञ्चनियेधरूपाद द शनादन्यत् परं ब्रह्य 
ण अदे शानं नास्तीति । तदा, ततो प्रीति च भूय श््येतन्नामधेयधि- 
षयं योजनीयम् । अथ नामय सत्यस्य सत्यमिति, प्राणा धं मन्यं 
तेषामेष सत्यमिति हि प्रवीतीति । तच्च ब्रह्मादस्ताने निचेध उपष- 
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द्यते । अभावावसाने तु किं सत्यस्य सत्यमिष्युच्येत । तस्माद् ब्रह्मा- 
घसानोऽय निषेध इति सूत्र व्याचक्रुः । तद् ब्रह्मास्िचेत् कुता न ग्- 
ह्यते इति शङ्कया, तदग्यक्तसूभ्र, तस्य च, न चक्षुषा गृह्यते, स 
एष नेति नेत्यात्मा, अगृष्ाः, यदा द्वेष पतस्मिन्नदश्ये, यचदद- 
हयमग्राह्मम, अव्यक्तो ऽयमचिन्त्योऽयमिति विष्यवाक्थानि धृत्वा 
स्वैसाक्षिन्वादनिन्दरियन्राह्यमिति व्याख्याय, अपि संराधनतसूत्रे भ- 
क्तिष्यानप्रणिधानाधनुष्ठानरूपसंराधनन कथि चीरः प्रत्यगात्मान- 
भक्षत, शानप्रसादेन विद्यु सस्व इत्यादि शरुत्यनुरोधेन भव्यक्तस्यापि 
ब्रह्मणो दद्ौनमङीरत्य, ननु संराध्यसंराधकमावाभयुपगमात् परेत- 
रात्मनोरम्यत्वं स्यादिति शङूनयां तक्निषेधाय, प्रकाशादिवश्चावरोर्ष्यं 
प्रकारश्च कमष्यभ्यासादिति सूत्रमवताये, यथा प्रकाशशाकाशम्यौ- 
द योद्कुलिकरकोदकादिषु फमेसूपाधिभूतेषु सविरेषा इवावभासन्ते 
न चस्वाभाविकीमविशेषात्मतां जहति, एवमुपाधिनिमित्त पवाभ्यम 
आत्ममेदः, खतस्तैकात्म्यमेषव । तथाहि वेद्रान्तष्वभ्यासेनासरूजीव- 
प्राज्ञयोरमेदः प्रतिपाद्यत हति व्याख्याय, अतोऽनन्तेन तथाहि लि- 
ङ्मिति सुश्रं च । अभेदस्य स्वाभाविकत्वाद् भेदस्य चाविध्ार्त- 
त्वाद् विद्यया अविधां विधूय जीवः परेणानन्तेन प्राहेनेक्षयं गच्छ- 
ति। तथाहि लिङ्कम। सयो ह वैतत्परमं घ्रह्म वेद् ब्रह्मेव भवति, 
ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीत्याद्रीनि व्याख्याय, स्वम्रतद्युद्धये तस्मिन्नेव 
संराध्यसराघधकमभाके मतान्तरोपन्यासायादिकुण्डलादिसुूत्रहयभि- 
त्येव तदवताये, ततस्तु तै पदयते निष्कलं ध्यायमानः, परात् षरं 
पुरुषमुपेति दिष्यम । यः स्ोणि भूतान्यन्तरो यमयतीत्यादी ध्या- 
दष्येयतवद्रषटद्रष्टवयत्वाभ्यां गन्तृगन्तव्यत्वेन नियन्तृनियन्तञ्यत्वेन 
च भेदो व्यपदिष््यते । त्वमस्य ब्रह्मास्मि, एष त॒ आला सवो- 
न्तर पष त आत्पान्तयोम्यमृत त्यभद श्च । पवमुभयव्यपदेश्े सति 
यद्यमेद एकान्त पव गृहाते तदा मेदष्यपदेदो निरालम्बन पव स्या- 
त् । अतो यथा अहिरित्यमेदः, कुण्डलामोग्रद्युत्वादीनीति भेद 
पषमिहापि उभयञ्यपदेशदददोनाद ङ्गीकन्तव्यः । अथवा यथा सौः 
प्रकाशास्तदाश्चयश्च सूर्यो नात्यन्तभिक्ाघुभयोस्तेजस्त्वाषिदोषाद्, अथ 
च मेदव्यपदेशामाजौ मवत, पवमिहापीतिग्यास्याय, ततः, पूवेव- 
द्ेत्यारिसू ब्य सिद्धान्वीयत्वेनाभिग्रव्य, यथा वा, प्रकाशारिव- 
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खचयिरोष्यमिति सुपर पूर्वभुषन्यस्तं तथेवेतद्धषितुमहंति । तथा स- 
त्याधचाकृतत्वाद् बन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यत । यदि पुमः परमा- 
थत पव बद्धः कथ्चिदात्भाऽदहिकुण्डलन्यायेन परमात्मनः संख्पानभूतः 
प्रकाशाभ्रयन्यायेन वा पकदेशभूतोऽङ्गीक्रियते तदा बन्धस्य पारमा- 
्थिकत्यन तिरस्कसुमदाक्यत्वान्मोक्षदाख्वेयथ्यै स्यात् । भुतिश्च 
प्रदाभद्रो न तुल्यवद् व्यपदिशति, किन्त्व् प्रतिपाद्यत्येन निदि 
दाति । मदं तु पूर्वप्रसिखमेवानुवदत्यथान्तरविवक्षया । किञ्च । 
नाऽन्योऽतो ऽत्ति द्रण्त्याद्ना चेतनान्तरं निषेधति । अथात अदेश 
नेति, तदतद् ब्रह्मापूव॑मनपरमित्यादिना च प्रपञ्चम् । अतोऽन्यनिरा- 
करणाद् व्रह्ममात्रपरिशोषणार्च ध्रकाशाद्रिवच्ययेशेष्यमितिसूत्रोक्त 

धव सिद्धान्त इत्याहुः । तदसङ्गतम् । तद्रीतिक़ प्रथमसूत्रत्यास्यान 
मूर्ता संप्रतिधस्य, प्रकृतं प्रतिधधतीव्यतावतैव सिद्धरेतावस्वमि- 
त्यस्य, एतावस्वपदादरे च प्ररतपदस्य येयध्यप्रसक्त ब्गिवारत्वात्। 
पतावस्वमिति स्वप्रत्ययस्य मावश्नुशिषटत्वेन एतावता परिच्छिन्नस्य 
मूत्तामूतलक्षणरूपद्वयस्य तेन पदेनालाभात् । त्वस्य षठ्न्तादनु- 
शिप्रस्वन तृक्यान्तादृभवनेनापि तथात्वाश्च । भथ तन्न विग्रहवाक्य 

किन्त्व्माश्रकथनमित्युच्यते, तदाऽपि कपद्वातमकस्य स्वस्य ध्र- 

पञ्चस्य पारिच्छिश्नान्त्निवश्चादतावतेत्यग्रामिप्रेतस्य परिच्छद्कस्या- 
लाभेनासङ्कतिः। नख लौकिकप्रमाणमरव तथति वाच्यम् । जन्मादि- 

सृत्रस्यास्यान मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्येनि खोक्तस्य प्रप्चविश- 
वणस्य विराध तथा वक्तुमशक्षयत्वाय्च। कित्र मूत्तमूत्त रूप- 

हयं यल्यङृतत्वन विवक्षिते तत्पराधान्यमालम्ब्य । तत् तस्य क्रि खन 

पेण ्राह्मरपन्वेन बा । नाद्यः । ब्रह्मणो रूप इति विशवणर्वयध्य- 
प्रसङ्गात् । दिनीय तु ब्रह्मण पव प्राधान्यम् । ब्रह्मपर्चायनायमेव 
ङपद्वयस्य कथनात् । ब्रह्मण पवात्रापदृदयत्वाखच । नच मम्बन्धष- 

छएचन्तपदेन बोधनाद् ब्रह्मणोऽ्प्राघधान्यमिति युक्तम । गहाः शिर 

इतिवद् भदेऽपि वष्ठीभवनन सम्बन्धष्रठ्ा प्र।घान्याव्राधात् । अन- 

दं ब्रह्मणो विद्धानित्यत्र खयमप्यमदे षष्ठप्ाः स्वीहःलन्वात् । कार्य 

कार णानन्यत्वस्य भगवता सुश्रक्रारणोक्ततया, द वाव ब्रह्मणा रूपं 

इत्यत्र ब्रह्माभिन्न रूपे इत्यथस्य वक्तुमुचितत्वाच्च । अता ब्रह्मणः 

प्राघाम्यस्याचिधाताद्, ब्रह्म त ब्रवाणीति वाक्यापन्यासन स्वयम- 
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चोपक्राभ्नत्वा रीकाराशपरे उपवेदथत्वाच्च ब्रह्मणः प्रतत्वसिखौ 
तस्मिन्नेतावस्वे परिच्छिन्नत्वं प्रतित्रेधतीयेव व्यास्यातन्थम् । पता- 
च्छस्य परिच्छिन्नवाचकतायाः प्रसिखत्वात् । तथाच मुखामू- 
कमात्रत्व ब्रह्मणि नास्तीत्यर्थः सिद्धति, न तु प्रृते यदेतावता प- 
रिच्छिक्लमति सिद्धति। एवञ्च, नेति नेतीति श्रुतिष्याख्याने नञूद्वयेन 
यथासंस्थं मूल्ामूत्तनिपरेधे वासनारोपात् तद्विहाय भूतरारिवासना- 
शाष्योर्निेधाङीकारे परिगांणतनिवेधेन, यदि नेदं ब्रह्म, किमन्यव् 
बह्मति शङ्कापत्ते्तदपि विषाय वीप्सया यवद्विषयजातनिषेधो य. 
दृङ्ीृनः, सोऽपि तथा । भूतरारिनिषेधे केमुतिकादेव वासनारा- 
शिनिविधसम्भगरेन तदथं निवधपेक्चाभावात् । त्यक्ते यथासस्ये वा- 
सनानिषरेधातारकप्रमाणाभावाद्, वासनाया अनुक्तत्वेन तन्निषेध- 
स्याप्यगुक्तत्वाच्च । अत पव न यावक्निषधोऽपि युक्तः । यदपि, न 
हयतस्मादिति नेत्यन्यत् परमम्तीत्यस्य योजनाद्वयम् । तत्र प्रथम- 
योजनायां निय धवीप्सया ग्रह्मव्यतिरिक्ताभाव उच्यते, न पुनत्रह्मा- 
भावस्तदेव दशयत्यन्यत्परमस्तीति व्याख्यातम् । तदपि तथा । ब्रह्म- 
व्यतिरिकतनिष्रधो सरं प्रह्मसत्ताप्रद रौनस्य, अन्यदस्तीत्येतावतेव सि- 
द्या परपदमैयर्या पत्तः । अतो दयतिरिक्तनिपिधेनाव्यतिरिक्तन्वं स- 
बस्य खीरृत्य नावन्माशच्रत्ववारणाय परं ब्रह्मान्यद स्तीत्यङ्ीकायेमि- 
त्व युक्तम् । ितीययोजनायामपि परपदवेयथ्यै पूर्ववदेव । तदै 
परपद्मुत्छृष्टाथकतया व्याख्येयम् । तत्र चाभावावसरन एव निधधः 
सिद्धनीति ब्रह्मसत्तासाधनाय, ततो त्रीति च भूय इति सूत्रांशं 
लामधेयविष्रयत््ेन यं जयित्वा नामधेयेन तत्सत्ता साधयित्वा निषेध- 
ह्य ब्रह्मावसानत्वसुपपादितम । तदपि तथा । नामघयाङ्गीकारे तद्- 
तासिद्खा यावदविशषञ्चन्यत्वप्रतिन्ञाहानिप्रसङ्त् । नामधेयकथन- 

मात्रणेव तत्सत्तासिद्ध स्तक्निवैचन शरुतिवैयथ्यैप्रसङ्खात्। तदादरे च, 
खश्रुपरशचक्षुरित्यादि वक्नियामकत्वतन्मूलसरूपत्वयोः सिद्ध्या प्रतिहाहा- 
नितदवस्थ्याश्च । एवं तद््व्यक्तादिसु्रष्ठयेऽपि यदि ब्रह्मणो दच्य- 
स्वाृदयत्वयोद्धेयोरपि स्थापनं तदा तु विरुद्धधमोश्रयत्वापत्तिः। य- 
हि च साधनाभ्यासपाकवशाद् ददयत्वं, तद् भावेददयत्वमिति व्यव- 
स्था, तदापि दष्टयत्वश्य प्रामाणिकत्वे, यतो वाच इत्यादिथुतिविराध- 
तदवस्थ्यम् । अप्रामाणिक्त्वे च, कन्चिसार इत्यादिशुतस्तवुक- 
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साधनानां च वेयण्यम। अपिसंराघनसूत्रस्य च, न हि तेन कथिक्षि- 
णयः सिष्यलयपि तु ब्रह्मणो ददयत्वबोधनेन, जीव्रह्मणोः संराघक- 
संराध्याभावादृ मेदबोधनेन च संश्ायस्येवोत्पत्तिरिति। यदपि भ्र 
कारादिवत्सुत्रे जीवब्रह्मणोरभेदं युक्तया व्याख्याय तन्न प्रमाणपे- 
क्षायां वेदान्तेषु जीवप्राकयोरभेदप्रतिपादनाभ्यासो हेतुत्वेन व्या- 
ख्यातः। सोऽपि रियः । सौ्रस्याभ्यासपदोक्तस्य दतोरवेशेष्ये 
कमेणि प्रकाशे च साधारण्यनोक्ततया जीवप्राक्षाभेदाभ्यासर पव 

` नियमने प्रमाणानुपटम्भात् । वेदान्तेषु तयोरभदस्येव भदस्याप्य- 
| 

ऋ) 

भ्यासदशनाश्च । यदप्युभयव्यपदेशादि सु्रद्रयमकदेशिमतीयत्वेन 
व्याख्याय पूवेवद्धेति सूत्रव्याख्याने तदृदू पणमुक्तम । जीवात्मनः पर- 
मात्मसरस्यानभूतत्वे पकफद् शाभूतत्वे वाऽद्गीकियमाण वन्ध्य पारमा- 
्विकत्वेनातिरस्कारवत्वाप्या मोक्षशाखवेयथ्यमिति । तदपि तथा । 
बहु स्यां प्रजयेयतीच्ाभ्यां भदस्यागन्तुकत्वावगमाद् बन्धस्य पार 

मार्थिकत्वेऽपि तथात्वात् पल्यूलनेन वख्रमाखिन्यस्यव शास्रीयसा- 
धतबैन्धनाशसम्भवेन शाखवेयध्यामावात् । एवं प्रतिव्रधसूत्रे, ना- 
न्योता द्रष्रेति चतनान्तरनिवधो य उक्तः, सोऽपि द्रषट्रह्माभि- 
क्त्वं वदति, न तु ब्रह्मणो द्रएमिन्नत्वमताो न तवूव्यवसायसाफ- 

ल्याय । नेति नेतीति वाक्यं, तदेतद् ब्रह्मापूवेमिति वाक्यं च यथाय- 
थे प्रपञ्चस्य ब्रह्माभिन्नत्वं ब्रह्मणः सवोकारत्वं च वदतीति भ्रागवा- 
पपादितम् । अतोऽन्यनिषेधो यो वत्तते स सै ब्रह्मणोऽन्तनिवश्ये- 
तरं निषेधति, न तु सवै मिध्यारुयेति सुधीभिरवधयम् ॥ 

भास्कराचायौस्तु विदातिसुत्रमेकमवाधिकरणमङ्कीदहष्य स- 
गुणासु शाण्डिटयविचादिषु सगुणापासितस्य प्रतिप्रकरणं चौदना- 

साम्यन निर्णीतत्वात् तत्र नायं विचारः, किन्तु निगुणत्रह्मचोदना- 

यां साकारं निराकारं च ब्रह्मोपास्यमुतेकनरामाति जिक्ञानायां य- 

धाखितवस्तूपासनस्य युक्तत्वात् कारणात्मना ध्रपञ्चात्मना चावस्ि- 
तञ्ुपास्यमिति प्राप्तेऽभिधीयते । नाभयलिङ्गमुपास्यम् । कुतः । अस्थू. 
छादिवाक्यैः समस्तप्रपञचाकारस्य निवर्तितत्वात् । स्वतश्च कारणस्य 

कूटष्छनित्यस्थैकस्याद्धितीयत्वात् । पाश्चाल्यस्य कायरपस्य कादाचि- 
त्कत्वात् । नु कारणस्य विकारात्मकत्वादू विकारपस्त्याग कार- 

जखङूपस्यापि लयक्तत्वात् कारणत्वनापासनमपि हीयतति चत् । 

१२० 
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नेत्युख्यते । न पृथिव्यादिष्यानतो$पि परस्योभयलिङ्ता । ब्रह्मश 
खतोऽभिश्नत्वात् । ख्यानरृतस्य रूपस्य चागन्तुकत्वात् । ब्रह्मालकष- 
हि नामरूपप्रपश्चो न प्रपञ्चात्मकं ब्रह्म । यथा समृद्रात्मकः फेनत- 
शङ्कापि तदात्मकः समुद्र इति । कथं पुनगम्यत, सवत्र वेदान्तेषु, 
अशब्दमस्परौ, स एष नति नल्याःमा, अस्थूलमित्यादिषु भूतभौति- 
कनिराकरणात् । नयतेः प्रपञ्चस्य मायामान्रत्वप्रा्तिः। कारणे फा्य- 
पम् अनेकविधं नास्तीव्येतावदवधारणेनेव वाक्योपपत्तः प्रपञ्चा- 
भावस्य प्रतिपक्तुमशक्यत्वादियवं प्रथमसूत्रं व्याख्याय, न भेदा. 
तिसन प्रथमं नकारमपटन्तः, स्वाणि भूनानि सवं एवात्मानः स- 
मर्पिता इति शुतर्नमिखानीयन वाह्यप्रपञ्चन वशटिनानाम्, अरखानी- 
यानां विक्ञानात्मनामन्तरनम रथचक्रनामिस्ानीये परमात्मनि सम- 
पेणाद् मेदाऽवगम्यतऽतो भाग्यमेक्त्राकार्वदुपास्यमिति सूत्रंरोना- 
शादय, न प्रत्यकमनद्वचनादित्यनन मधुविद्यायां प्रन्युपाधिमेदवचना- 
भावाद्यत्र सर्वेषां चतनाचतनानामर्कीभावः स पव परमान्मा प्यय- 
त्वेनोपदिदयत इति व्याख्याय, तन्मात्रम्, चनन्यमात्नं ब्रह्मति या- 
स्याय, च्रह्माऽप्याति प्रपञ्चोभय स्पहित्वातु ेकरनम्। जहाति क्र- 
दिनावश्यां जलधौ टव्रणं यथा । चननप्चननं क्षि्रमभेदाच्चतनीभ- . 
येत् । ऊपायां वस्तु विन्यस्त तःसव टवर्णाभवद् इ्यतावद्ा धिकम् 
क्टवाऽन्यानि सूत्राणि शङ्कूराचायवद् व्याचक्कुः । ननः प्रहृततावस् 
सूत्रे च प्रकृतस्य पुरुषस्य यद्नावचं भृत्तामूत्तापाधिपर्िच्छन्नत्वं 
तत्प्रतिषेधति, ततो निर्विकल्पकं पारिरिणं ब्रह्म भूयः पुनतव्रर्वीति, अ- 
न्यत् परमस्तीति व्यास्याय, शङ्कराचार्याक्तामाथिकरणान्तरक्रस्पनां 
स्वौपनिषव्र्रस्यामप्युपनिपदि ब्रह्मण उपक्रम।पसदहारयारवस्थानात् 
सन्देहानुत्पत्या निरस्य रपं शाङ्कुराचायेवदेव व्याख्यातवन्तः ॥ 

तथाच तन्मते कारणस्य।वस्थाविरेप एव कायम् । तन्तुना- 
मरृषटान्तात् । अता निमित्तवराद्व नानाकारः। स यद्यसन्नवोत्पद्यत 
तदा भसतः सत्तानिषधकश्रुनिवियधः । अतः सनव निमित्तवशाद् 
व्यज्यत । कारणं च ब्रह्म यथाऽकाशोर्भवक्रियमाण पव वायुजनक 
एवमविक्रियमाणमेच प्रपञ्चजनकमः । तच्च ःस्नप्रसक्तयादिद्रोष- 
छ्ारणाथ श्ुतिवलाद्व भगवता सूत्रकारणाङद्गीरृनम् । स्वयमपि त- 
थप व्यास्यातम् । नमत्तं चात्रच्छव । पारणातश्च शक्तरव । शक्ति 
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शक्तिमवतोनोद्यन्तं मेषो गुणगुणिनोरिवेतरेतरविनाभावादिति, तदन. 
न्यत्वाधिकरणे भ्युत्पादितम् । तत्रेदमवधेयम । यवि भुतिबलादेष 
मवधारिते तदा ब्रह्मणि युक्तीनां लीकिकीनामकिथित्करत्वादचि- 
न्यसामथ्य त्व्गीकृतमेव । तथा सति तनेव विरुदघमौधयत्वाहो- 
वपरिहारसिद्धा कुतः कारणरूपस्य कयलनिर्विंकल्पकत्वाग्रहः । न- 
चाशब्दाद्विवाक्येय दति युक्तम । तेषां यथा भूतमीनिकनिराकरः 
णस्प्युमययि द्रनाप्रतिपादकन्वं तथोपपादिनत्वात् । नापि, कथिख्धीर 
श्नि वाक्यात् । न यथा यथोपासत इति भरत्या तादगुपासक्नन तथा- 
देशनेऽपि तन लिङ्कास्तरवाधस्याशक्यवचनत्यात् । सूश्रस्थन कष- 
टेन सवत्रति पदन भूनमौतिकरनिराकरणात्मकस्य हताग्लामात् । 
मधुविद्ायापपि यत्र्ीमावस्तादररूपस्य ध्ययत्वापदेशाऽपि तदेन 
दृब्रह्माप्पूरवामत्युपसहारवाक्षयेऽपि सवरूपत्वरवोघनस्योपपाष्तिष्वा- 
श्च | वं तन्मात्रसूत्रविषयवाक्षयऽपि छर्स्नपदादेवाकारल्ाभो भ्यु- 
त्पादिन इति न नाऽपि कवलनिराक्रारत्वसिदधिरिति शाङ्करमत- 
निराकरणादेवतदापि निरा्रनं बोध्यम ॥ 

विक्षानऽभिश्चुस्तु, न स्थानताऽपीद्याद्चतुःसृश्या नित्यक्ताने- 
च्छादिमनी ब्रह्मणो याऽन्तरद्कशक्तिम्तदद्वारकं ब्रह्मणो लश्चषणमुच्यते। 
प्रकारावच्चाप्रयथ्यादिल्यायक्रादश्षसूत्या जीवमाधार्णं ब्रह्मस्वरू- 
पमुच्यते । एः सूतरस्त्वापादसमासि बरह्मध्रपचयोर्मदामेदो परीक्ष्यते 
दाति प्रतिज्ञाय, परस्य परमान्मन उमयलिङ्कं क्ञानाहनरूपथमद्य 
यथाक्तजाग्रदाद्यवस्थासम्बन्ध इति यावत् । स स्यानतः-भभिव्यक्ति- 
व्थानभूनावुपा्ररपि न, फिन्त्वचिलूुमापाधित्वात् सदा सवसाक्षि- 
त्वसदेभ्वयसदानन्दन्वाच्चेकरपन्यमव । कुतः सवत्र हि । हि"यस्मा- 
त् सयत्र वस्तुनि अधिष्टातृतया परम्तिषठति। यः सवस्मिल्निष्ठन् 
सर्वमन्तसो यमयतीति श्रुतः । तच्च सवाधिघ्ठानं साकषित्याद्चनिल्य- 
त्वे सति न सम्भवति ! स्वाज्ञानक्राटीन कार्यं अधिष्ठानासम्भवादि- 
व्य; । तथाचोपाधिकानेकरुपन्वाभावार्धपि परमान्मनोा जीषभ्यादष्ं 
लक्चणम् । जवे चात्पे सक्षित्वादिकं. तदप्यनित्यमिति स्वास्याय 
दिवीयसूष्रे च, न भेदादिति पाठम ईकत्य, परस्य ब्रह्मण उमयखिङ्ध- 

त्वाभावो न घटते । माण्डूक्य विश्वनजसप्राहलतुरायाभिष्चतुष्वाद्- 
कथने जाम्रदाचवखाभिक्षोनाक्षानरूपटि द मदश्रावणादितिचंन्न । प्र- 
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द्येकमतद्टचनात् । नान्तःप्र, न बहिःप्रज्ञं, नोभयतःप्रहनं, न प्रशान- 
घने, न प्रह, नाप्र्षमिद्यादिना वाक्यशेषेण प्रयेकं तत्तदवष्यावद्न्य- 
त्ववचनात् । अत्र नान्तःग्रज्ञमिल्यनेन स्वप्रावस्थायाः प्रतिषेधः । न 
बहिःप्रजञमिल्यनेन जाग्रदवश्यायाः । नोभयतःपरहषमिति मोहावखाया- 
क्तः । न प्रज्ञानधनमित्यनेनेच्छारृत्यानन्द सम्भेदाज्जीव स्वरूपतो 
व्यावृत्तिरुक्ता। न प्रक्षमित्यनेन चेतन्याभयत्वनिषेधः । नाप्रहमित्य- 
नेन सुषुप्िमरणाद्यवस्याः प्रतिपिद्धाः। अतो नावखाभित्रह्यण उभय- . 
लिङ्कत्वमिल्ं व्याख्याय, मभ्रिमसुप्रे वैतमेवार्थमुपष्टभ्य, नन्वष- 
ष्यावत्वतद्राहित्ययोस्तुव्येऽपि भावणे कथं तद्राशिल्यवाक्यानामेष 
अरवर्वमवधारितमिव्यत आह । अरूपवदेव हीति । हि यस्माद् 
अरूपदेव रह्म । मुत्तामूततव्ाह्मणालाग्रदा्यवस्थाहेतुभूतस्थूलसूक्म- 
शरयीरद्यरदितमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । कुतः। तत्मधानस्धात् । ततो 
यदुत्तरतरं तदरूपमनामयमिति । यन्मनसा न मनुते येनाऽइहुरमनो 
मते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यादिभ्रुतीनां तत्परत्वात् । अव्ाधरि- 
मेनअदि करणः शन्यस्यैव ब्रह्मणः सम्यग्हानविषयत्वावधारणारि- 
व्यथे; । अपिच, अथात आदे शो नेति नेति, न हास्मादिति नेत्यन्यत् 
परमस्तीति मूत्तौमूेरूपामावदे शस्यैव पारमा्थिकत्वं वदति । त- 
देवमुभयरिङ्गत्वनिषेधनेकमात्ररूपन्वमुपाधिसःधारण्येन रक्षणसु- 
्तमिव्याह । तदसङ्गतम् । सवेत्रेति पदेन स्वधिष्ठानश्रुतय पवा- 
भिप्रेयन्त इत्यत्र गमकस्यानुपलम्भात् । अथ जीवस्व पूर्वं निरूपित- 
त्वात् तद्वदृबरह्मण्यप्युभययि ङ्गन्वराङ्ायां तश्निरासायास्य सूत्रस्य भ्र. 
बृत्तत्वादथदिव तस्य हेतोः प्रामिरिष्यते, तदाप्येताहरेकलिङ्कत्वस्य 
ब्रह्मलक्षणत्वमात्र युक्तम । श्रुतिसिद्धत्वात् । न तु टक्षणस्योषा- 
धिसराघारण्यमपि युक्तम । परमदवरस्य कारणसकच्वापाधिकत्वे 
भरमाणानुपनम्भात् । पूवं स्वयमपि, न स्यानतोऽपीव्यागामिसूभद्यैव 
प्रमाणव्वेनापन्यस्तत्वात् । सयेकारणस्वाद्वितीयस्य परमस्य, सदैव 
सोम्येदमग्र आसीदे कमेवाद्वितीयं, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आका- 
शः सम्भूतः, यथा सुदीप्तात् पावकादिस्फुणिङ्गाः, दिव्यो हयमूसैः 
पुरुपः स ॒बाह्याभ्यन्तरो हशजः, अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो शक्षरात् 
परतः प्रः, एनस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि वेत्यादिषु शरु- 
तिश, "तन्मायाफलङ्पेण केवलं निर्विकल्पितम् । वाङ्मनोगोचरा- 
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तीत द्विधा समभवद् कृहत्। तयोरेकनरो ह्यर्थः प्रतिः सोभया- 

त्मिका । शानं स्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयत' इत्यादिषु पु- 

रणेषु च निरुपाधिकत्वेनेव सिद्धेश्च । फार्यो पाधिरयं जीवः कार- 
णोपाधिरीदवर शत्यादीनि तु प्रह्यविष्ण्वादि पराणि । तश्रत्थदवरपद्स्य 

परमेश्वरपरत्वे नियामकस्य तेष्वदृर्शनात् । नच निरुपाधिकस्य निधं- 

मत्वम् । तस्य शाङ्करमतनिरास एव निरम्तत्वात् । नचारूपवत्सूत्र- 

विरोधः । रुपवद्रिलश्चण्यस्यैव तश्र बोधनेन रूपराहिव्यस्य तत्राथाध- 
नीयत्वात् । आनन्दरूपममृतं यद्धिभाति, सच्चिदानन्द रूपायलया- 

दिभि्तत्र तद्रूपताया एव निद्धांराच्च । नच ततो यवु्तरसरं 

तदरूपमिति श्रुतिविरोधः । तदम्र पव, 'सवोननरिरोभ्रीषः सव - 

भूतगुाशयः। सवैष्यापी स भगर्वौस्तस्मात् मयेगतः रिष ¶त्यश्य 
मन्त्रस्य दनात् । नापि यन्मनसा न मनुत शत्यस्याः । तत्राप्युपा- 
स्वरूपस्यैव ब्रह्मत्वेन निरूपणावुपास्यतयेव रपादिसिद्धेखिड्ारान्तर- 
प्रयोगवलनास्माभिः प्रागेवापपादितत्वादिति ॥ 

यत्पुनः, प्रकरा रावच्चेत्यादिस्त्रचनुषएटय प्रकारातुल्यं ब्रह्म चि- 

न्माश्रमेव, न तु चिद्धमंकमपि । सवेज्ञ इति व्यवहारस्तु, राहोः शिर 

इतिवद् विकल्पमात्रः। याद ह्यात्मनि क्नानास्यं घमान्तरं कल्प्येत 

तदा तद् व्यर्थं स्यादिति युक्तम । तदपि मन्दम । सवह् इति व्यव- 
हारस्यद्वरे श्षानधर्मकत्वस्य च, यः सयन्नः मवेविद् यश्य ज्ञानमयं 

तप इति श्रुतििद्धल्वेन तदिराधघस्य वृर्वागत्वत् । नच सा सोपा 

धिपरेति युक्तम । परस्मिन्नुपाधिवैशिषएयाभावस्व साधिनत्वा- 
दितिं। यदपि बद्धिहासस्ू्रे व्याख्यानम् । यद्यप्यस््ुद्रहणे नात्रा- 

स्ति, तथापि बृदि हा सभाक्त्वम, मन्त्मावात् । धतिधिस्वूपेणान्तःध्र- 

वेशादेषव सम्भवति । अतो दष्टान्नद्ाए्रान्निक्रयोजन्यब्ुद्धोरुमयोः 

सामञ्जश्याद् इद्धिहासनियामकः्वरूपात् स्माहदयाद् एवं प्रतिवि- 

स्वितत्वं प्रतिपत्तव्यमित्यथ इति । तदपि तथा । सूत्रे बृद्धिहास- 
माक्त्वं प्रल्यन्त्मावस्य सिद्धवद्धेतुन्येन फथनाद् इद्धिहालमाक्त्वना- 

न्तमौवस्वरूपसाधनस्य सूत्रविरडन्वात् । अम्नुवदुप्रहणादित्यम्य 

प्रतिपक्षहेतोराभासीकरणं विना इृड्धिहास भक्त्वस्य साध्यसमन्वन 

तश्यान्तमौवस्रूपसाधने सामयथ्यौभावार्च । 

यदपि ङपरदहितस्य वुद्खयादेः प्रतिबिम्बाधारत्वसम्थनायाकाशे 
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पवेतनीलिमादिप्रतिबिभ्वस्य प्रलक्षसिदत्वान्मटाकाशादौ शब्द 
प्रतिषिम्पस्य स्मृतिसिद्धत्वाश्चत्युक्तम । तवृपि तथा । आ. 
कारानीलिमप्रतीतराकारासखवभाव्रादेवोपपत्तौ पश्चाद् बाधाभायेन 
धियां प्रमात्वस्यौत्सर्मिकत्वेन च तस्याः प्रमात्वसिद्धौ नीटिभ्नि 
पवैतय्रतिषिम्बत्ववुद्धेरभिमानमाच्रत्वात् । प्रतिष्वनौ राद्दप्रतिविम्ब- 
त्वस्य स्मरृतावचुक्तत्वेन तस्यापि तथात्वात् । नच, छायाप्रत्याहया- 
भासा असन्ताऽप्यथेकारिण इल्यकाद्शस्कन्धवाक्ये प्रतिध्वनेरस- 
त्वस्याक्तत्वात् सादृश्यस्य चोपलभ्यमानत्वात् तस्य प्रतिविभ्बरूप- 
त्वं करप्यत इति वाच्यम् । नरकस्पितपारावतादिरुतवन्मायिकश- 
ष्दान्तरत्वस्याप्युक्तहतुभ्यां शक्यवचनत्येन तत्खरूपानिश्च यात् । 
ददं यथा तथा, म प्रतिस्पुरणं रूपरहितस्य कदाचनेति सर्वनिर्णय- 
कारिकायां आवरणभङ्ग सम्यग वयुन्पादितमिति न पुनः प्रपञख्यते। 
अतोप्तुवदप्रहणस्याऽऽभासीकरणं चतुवैक्तस्याऽप्यदाक्यमिति सूत्र. 
व्याख्यानमसमञ्जसमव । पवमग्रप्यस्ति । तथापि तदृदुषणस्याना- 
वहयकत्वावुपरम्यते ॥ 

रामानुजाचायास्तु, न स्थाननोऽपीत्यारभ्याऽनोऽनन्नेनेत्यन्त पो- 
डशसूत्रमेकमधिकरणमद्गीकुःवन्ति । छमयव्यपदे शादित्यारकय चतुः- 
सूष्रमपरम् । तत्र प्रथमेऽधिकर्णे पूर्वग्रन्थे जीयस्य वैराग्योत्पाद- 
नाय दोषान् दशयित जीवस्यवखाविराषा निषरूपिना, इदानीं व्रह्म- 
प्राीच्छाजननाय प्रप्यस्य ब्रह्मणा निर्दोषत्वं कल्याणगुणत्वे च प्र 
तिपादयितुमारभत इति प्रतिक्ञाय देहसम्बन्धाज्ञीवानां दापसम्ब- 
न्धोऽतो दहसम्बन्धोऽपुरुपाथः । स॒ खाकमव्दयस्यापि परमात्मनो- 
इन्तयामितया सवाचदे चद्वस्तुपु विद्यमानत्वादृस्यवेति प्राप्ते, आह, 
न स्थानताऽपि परस्यतिषपरथिव्यादिस्याननोऽपि परस्य ब्रह्मणो नापुरु- 
वा्थसम्बन्धः । कुतः । उभयलिद्गं सवत्र हीति । यतः सर्वत्र धरु- 
तिस्मृतिषु परं ब्रह्म उभ्यलिद्ं निरस्तसमस्तदोषत्वकल्याणगुणाक- 
रत्वलक्षणोपेतमभिधीयते । अपहतपाप्मा विजरो विखृल्युर्विजिष- 
स्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इत्यादि, 'समस्तकल्याणगुणा- 
तोऽसौ खशक्तिरेशोद्धृतभूतसगः । तेजोवरैश्वर्यमहावगोधः 
सुवीयं शक्तयादिगुणेकराशिः। परः पराणां सकला न यत्र केशादयः 
सम्ति परावरेशे, समस्तहेयरहितं विष्णव ल्यं परमं पदमित्यादि चति 
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सूत्रं व्यास्यायेतमेवाथमग्निमसूत्रेणोह पोहपूरव॑कं स्थापयन्नि। द्विवी- 
य मुत्तामूत्तघ्राह्मणे मूत्त्रपञ्चस्य ब्रह्मणि रूपत्वमुपदिषद्टयते । अथात 
आद् श इत्यादिना मूत्तामूसेरूपतया ब्रह्मणो या इयता सा प्रतिषि- 
ध्यते । न ह्यतस्मादित्यनेन ब्रह्मणोाऽन्यवुत्ृषटं नास्तीत्युक्त्वा तवुष- 
पादनाय, अथ नामधयमिल्यादिना नामनिवचनान्तन प्राणराददानि- 
दिषरभ्यश्चतनेभ्योऽप्यप सदयं, कदाचिदपि ज्ञानादिसङचाभावादि- 
प्युक्तम् । तथा प्रधानक्षतरक्ञपतिगुणक्ञ दव्यादिश्रुतिप्वप्ययमथ उक्तः। 
तस्याचिद्स्तुमा ब्रह्म पत्वप्रकार इदानी चि-त्यन ब्रह्मणां नि्षित्व- 
मिद्धथः । किमस्याचिद्धस्तुना व्रह्यरु पत्वमरि कुण्डद्न्यायन ? उत 
प्रभाव्रभावतारसप्रकजातियोगन ? उन जीवस्येव विरापणविशेपष्यत- 
याऽदांरिभावनति ?। 

षह स्थाप्यमानं विरापणवि्ोप्यभावमद्गी गव्य, प्रकतिश्च प्र 

तिज्ञा दण्रान्तानुपरध्वात्, तदनन्य.वमारम्भणराद्धादिभ्य दत्यत्र सू- 
्माचद् चिद्धिशिणएठाद् ब्रह्मणः स्धृट चिद् चिहिदिाण्रस्य ब्रह्मण उनत्पलि- 
रनन्यत्यनाक्ता । कि युक्तम् । अहिकुण्डल्टवद्िति । कुतः ? । उभय- 
व्यपद्र दात् । ब्रह्मवदं सवमान्मवदं स्वामिति तादान्म्यस्य हन्नाभ्द- 
मिमालिखा देवना भनन जीवनात्मनानुप्रवद्य नामख्प व्याकर 
वारणान मदस्य व्यपद्दाद्याहिकुण्डटमावन्नुभाववत् तस्यव ब्रह्म 
णः संस्थानविहञवा पवाचिदधस्तूनि । अग्रिमम् वाशब्दः पक्षव्याब्रू- 
रथश: ।व्रह्मस्वरूपसथवाचिट्र पणावम्थान मदधुनयो ब्रह्मणोऽपरिणा- 

मित्ववादिन्यश्च बाशिना भवयुरतो यथा प्रभा नदाधययार्भिन्नयो- 
रपि तजस््रन तादाल्म्यमवर्माचन्प्रपम्यापि ब्रह्मर्पन्वमिति ।पू- 

यवद्वव्य्रिममूतर वाशब्दः पश्चद्रयव्याव्रच्यथः। पकस्व द्रर्छस्याव- 
व्यायरपयानर्भप ब्रह्मस्यरूपस्यवाचिदृ द्रव्यस्वमपन्वावुक्तदोषादनि- 
माश्चप्रमद्ः । अथ प्रमानदाश्रययारिवाचिदरव्रह्मणा व्रद्मन्वज्ानियो- 
गमात्रं विवक्षितं तद्रा अश्वत्ववद् ब्रह्मापाज्वर विर्ठाचद्रस्तुना- 

श्चानुवत्तमानं सामान्यमिति सकरटधुनिस्मूनितयवदार विराधः । 

अतः पूवरवदव, भंशा नानाव्यपदशान्, प्रकराशाद्यनु नवं पर 

इति जीवत् ¶ृथ्छृग्यित्यनह विरापणन्वनाचिहम्नुना ब्रह्मांशान्त्रम । 
वििप्वस्वके रात्यनाचिदूध्यव्रहागे मुग्यः । विशवणविराप्ययाः 

स्वङ्पमदन मदभ्यवहाराऽपि मुख्य दति ब्रह्मणा निद्िन्य राक्षित- 



९६० पप्रकारे अणुभाष्ये । 

म । तदेवं प्रकारज्ातिगुणशरीराणां मणिव्यक्तिगुण्यात्मनोऽपृथक- 
सिद्धविशेषणतया यथांदात्वं तथेह जीवस्याचेद्ठस्तुनश्च ब्रह्मप्रयश्च- 
स्वम् । किञ्च । स एष महानज आत्मा अजरो नास्य जग्यैतज्ञीयैत 
दयादिमि्रह्यणोऽखिद म॑प्रनिपेधादपि यिशेषणविशेभ्यत्वेनेवांशां- 
शिभाव शत्यः । अतः सूक्मचिदचिद्ठस्तुविरिंष्टकारणभूतं ब्रह्म 
स्थूरलचिद्रचिद्धिरिटं बस्तु कायैभूतं ब्रह्मेति कारणात् फायेस्यानन्य- 
त्वं कारणभूतघ्रह्यविक्षानेन कायस्य क्ञाततेलयादि सर्वमुपपन्नम् । ब्र- 
ह्मणो निर्दोषत्वेन कल्याण गुणाकरत्वेन चोभयलिङ्त्वमपि सि्ामि- 
स्याहूुः । तत्र प्रथमे द्वितीये च यदभिकरणारम्भप्रयोजनमुक्तं तश्र 
षयमुदासीनाः । ब्रह्मप्राीच्छाजननाय ब्रह्मणो निर्दोपत्वसाधनाय 
चेदानीं ब्रह्मणो निर्दोषकस्याणगुणाकरत्वे निरूपणीये जिक्ञासास्- 
श्रमारभ्य निरूपितस्य व्रह्मस्वरूपानिरूपकग्रन्थस्य निष्प्रयोजनक- 

त्वापत्तः। तेनेव तथात्वसिद्ध वेतदधिकरणद्वयव्रयथ्यप्रसङ्ारच । 
तेनासिद्धाविदानीमपि तद्भिषयवाक्थेरेव निणयस्य कर्तव्यतया त- 
त्सिद्धः सुतरां दोधेटयादिति । यत् पुनर्दितीये कारणभूतस्य ब्रह्म- 
णश्िदचिदिरिषएत्वमुक्तम् । तचिचन्ययम् । आदिसृपराक्काठे षै- 
शिष्स्य वक्तुमशक्यत्वात् । तत्र सन्तत्सल्याक्षरादिपदेः कारणस्य 
नि्दैशात् तेषां च, ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणसिविधः स्मरतः, 
स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, पतद्रे तदक्षरं गामीलादिस्मनिुतिभिः केव- 
खब्रह्मवाचकषत्वावगमात् । सुष्रालोपनिषद्यपि प्रथिव्याद्ीनां खस्व- 
कारणे लयोक्तयनन्तर, तमः परे दवे एकीभवतीति शब्दान्तरेण तमसो 
मूलकारणभूतपरामेद स्थैव ब्रोधनात् । लिङ् क्ोपणे, किष आरिङ्ग न, 
इति घात्वथंश्िचारे लयस्याविमागरूपत्वेन सिद्धा तद्विलक्षण- 
स्ैक्षीभावस्य मेदामावरूपणैव सिद्धर्वैपरीत्यस्य वक्तुमशाकयत्वा- 
तू । करिणप्रायपटेन कारणतयैव परस्यापि देवस्य सिद्धेरिति । 
इदं यथा तथा समन्वयस्त्र प्रतिह्ादष्टन्तानुपरोधसूतरे तदनन्य- 
त्वादिसूत्र च व्युत्पादितमिति न पुनः प्रपञच्यते ॥ 

पतन्मतचीरः रोवोऽप्यतनेव दत्तोत्तरः प्रहस्ेऽपास्तश्च ॥ 
माध्वास्तु, न सखनतोऽपील्यादिर्विशतिसूघ्यां त्रिसूत्र आचे 

अधिकरणे खानादिमेदकृताया मेदप्रतीतेः स्वङपाभदाषाधकत्वादे- 
क एव स्त्र पररमेदवर इति, अरूपवद्वेति द्वितीये चलुःसुत्र, अ- 
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परमतः सेतुन्मानसम्बन्धमेदन्यपदेशेभ्य : ॥३१॥ 

धर्मिषर्मविसोधः परिषहतः । धम्येन्तरविरोधपरिहारा्थमधि- 
करणमारभते । तत्र पूरपक्षमाह । परमतः । अतोऽपि ब्रह्मणः प- 

रमन्यदुररष्टे फलमस्ति । तत्र वेदिकहेतवः । सेतन्मानसम्बन्धमद्- 

~ 1 11 

रूपवरवमप्रामरूपचचस्यायानि । अत पव चत्यकसूत्र तृतीये जीवस्य 

्रह्मभिन्नत्वाय प्रतिविम्बत्वमुरयत इनि। अम्बुवदित्यकमूत्रे चतुर्थ 

भि विना जीवस्यन स्वर्पसुख्वामिव्यक्तिरिति । बद्धद्ासतिदधि- 

सूत्र पथम भक्तिः सयत्र नेक्रविधति नन्फटदानर्भप तारलम्यमिनि। 
परहृत्रैतावस्वेवयेकसूत्र षष्ठ भगवान् पालक्रौऽपीति । तदव्यक्तंति चतुः- 
सूत्र परकाशवश्चवराप्यमिति भदनेन पञथसूत्रतां रत्वा तत्र सप्तमे 
परमा्मा सदा भव्यक्रस्वभावः स च भक्तिसाध्यात् प्रसादाद् व्य- 

क्ता भवतीति । उमयव्यपदेरादति चतुःम् त्रम, आनन्दादिङ- 

पोऽपि धनिवलादानन्दादिगुणकोाऽपीनि सर्त्र॒ माहान्म्यमवोच्यन 

भक्तयथमित्याहुः । नन्ना(प वयमुद्ासीनाः 1 आच्च हनोरध्याहायत्वा- 

त् । द्वितीयार्थस्य प्रागपि सिद्धन्वन निषप्परयो जनकत्वात् । तृतीयऽपि 

जीवस्य मुख्यप्रनिविस्वनायां मिथ्यात्वापत्तभिश्नन्वस्य प्रागेव साधि- 
तत्वाश्च सूत्रवैयध्यमित्यादिदोपाणां भानादिति ॥ ३०॥ ९॥ 

परमतः सतृन्मानसम्वन्धमद्व्यपद राभ्यः ॥ 

सङ्तिकथनपूर्वक्माधिकररणप्रयो जनमाहुः । # धर््त्यादि # 

रह्म स्वमदून्यं, न तु धर्मीति । धमाश्चनरतगविरद्धा, नः हाकत्र 
सम्भवन्तीति । धर्माश्च कायो, न प्रह्मन्यादिरुपा यो विगधःमा- 

ऽधकरणचतुषए्यन परिषनः । अनः परं धम्यन्तरन्यापि सहाचम्थान- 

माशङ्य तत्परिहाराथमारभन । तथाच प्रसङ्गः म दुतिरुकविगाध- 

परिहारश्च प्रयोलनमित्यथः। नत्र यथा क्याद् ब्रह्मणः फलम्प- 

मुत्कष्टमेवरं तताऽप्यन्यदुन्छृषटमम्नि नवनि मन्दहः । तद्ाजन्तु, 

अक्षरात् परतः परः. पुरुान्न परं किचित् मा कष्टा सा परा गति- 

रिति व्यपदेशः सन्वादम्यपद शश्च । तयोः पूवपक्षाद्व बुध्यमान- 

१९९१ 
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ध्यपदेरेभ्यः । यद्यपि समन्धय एवैते दोषाः परिहतास्तथापि 
खरूपवरिरोधपरिहारपस्ताभात पुनरच्यन्ते । सूर्ववाक्यपरतिपाद्रे- 
क्मेयपि न सिद्धम्। एनेरैतुमिः परिच्छेदेन धरमिमेदे सिदध, 
पूरवाधिकरणमिद्धान्तप्रिरोधः । ननु समन्वयेन ब्रह्मतमुक्तरपादेनै 
क्यं पूप्रीधिकरणेनाविरोध इति व्य्धमिदमधिकरणमितिचेन्न। अ- 
धवलग्रियारोऽयं, समन्वये चोत्तरपादे च शब्दवलग्रिवारः । घ- 
िपरिचारान् पूप्रेण गताथलरप् । 

त्वात् तमेव वदृतील्याशयेनाहुः । # तत्रेत्यादि # । # तप्र प्रेदिक- 
हेतव इति * । फनान्तरसस् वेदिका एव हतवः । तथाच शब्दवलेन 
अद्धितीयत्वाद शभरवलन फलान्तरम्यापि -सिद्धा प्रान विरोधे वदा- 
न्तवाक्या्थनिधायय प्रतरत्तम्येनद्धिचारणमावदयक्रामिनि ब्राधितम् । 
ननु सत्वादिवाक्यानां पृ वचारितत्वात् पुनः कथनस्य कि प्रयो- 
जनमिलयत आहुः । # यद्यपीव्यादि #। सर्वषां वदन्तानां ्रह्मपर- 
त्वव्रिचारे यद्यप्येन सत्वादिपदोक्ता अवान्नर्विन्वादृयः परिह 
तास्तथापि परस्वरूपावराधित्यन वाधक्रा इत्यवं न परिहना इति 
तथा परन्तु पुनरुच्यन्त । किञ्च । तेषू तपु वायपु तत्तद्रपाणां 
प्रातपाद्नात् सववाकप्रतिपाद्यमकमवल्यपि न सिद्धमनस्तत्साधना- 
यापि पुनर्च्यन्त इत्यथः । ननु पूवाधिक्ररण ब्रह्मणः परत्मद्वि- 
तीयत्वं च सिद्धम । अत्र चनर्हनुभिस्तदाक्षिप्यत इ्याक्षप पवाञ्र 
सद्गनिरस्तु. न प्रसङ् इत्यन आदुः * णनैरिलयादि # । सत्वाद्रिभि- 
हतुभिः परच्छदन ब्रह्मण।ऽवान्तर्त्वनिश्चयेन घम्प्रन्नरे सिद्ध त- 
स्मिन्नेव एरत्वमदिनःयन्वं च पयवसास्यनीनि न पूव्ोधिकरणामि- 
दान्तानां विरोधे।ऽना नाक्षपः सङ्तिः, किन्तु प्रसङ्ग एव सङ्नि- 
रियथः। पुनः प्रकारान्तरण वयथ्यमश्ादु् पारहरति । # नान्व- 
त्यादि # । # अविर इति # । प्रतियधवं।ध्कस्याद्वितायपदस्या- 
४सङ्कचित्त्तकल्वात् तन धम्थन्तरस्यापि निहृततः स्बरूपस्याप्याविरो- 
ध इत्यथः । # घामेविचारादित्यादि # । पूवाधक्ररण घमाणां घर 
ह्मणः सकाशाद्धदो निवारित, इह तु घम्यन्तरं निवार्यत इति ध- 
विचारात् तथेखशः । अतः परं सूत्रं व्याकरिष्यन्ता हतुचतुष्य- 
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फलतः साधनेभ्यश्च प्रमेयाश्च प्रमाणतः । 

त्रिचारेणाब्रहत् तच्चेत् कोऽन्यः साधयित क्षमः ॥ 
अतो हेतुत बाधकानाह । एकदेशवाधकलात् । वत्र फलतो 

बाधहेतुमाह । सेतुग्यपदेशात्। अथ य आतमा स मेतुप्रधूतिरिति। 
दहर उ्तरेभ्य इयत्र व्रह्मन्यमप्य सिद्धम् । अथ य इहात्मानमनु- 
विश् त्रजन्तीन्युपक्रम्य, सर्वषु रकेषु कामचारो भवतीत्युक्ता 

कामनुपपाय्यङ्गानन्यवधानं ब्ञानपरमार्थमुक्ला ज्ञानानन्तरं सपा- 

रसम्बन्धामावाय सेतुं ब्रदति । पापान्ितरणार्थ, यश्च तरति 
तद्रताश्च दोपा गच्छन्तीति च । ममनः ममारफगयामध्ये विद्मा 
नलात् तीणस्येव फलश्रप्रणात् फलस्सप वस्तु किञिदन्यदस्तीति 

[कि 

कथनप्रयोजनं ग्रक्ननिनि । # फलन व्यादि # । फनत इत्यादौ ल्य- 
ध्लोप पञ्चमी | फलमनुमन्धायेत्यथः । एवमप्रऽपि + अवृहत्तदि- 

ति #। न परं ब्रह्म पूयोधिकरणपु विचारिनम् । # काम्य इया- 
दि #। फलटादिव्यतिरिक्तः काऽन्यो हतुम्नश्य परग्रहमत्वं साधितुं 

समथ इययथः । साधयितुमिति स्वार्धणिच। रामा रन्यमचीकर. 
दितिवत् । विभजन्त । # अन इत्यादि # । यत पव विखरेऽन्ये। हे- 
तुन साधनसमर्थोऽतः परल्वव्ाधकरान् हुन् फ्रमेणाहव्यथः , क्रमे 
हेतुमाहुः । # पकस्यादि # । परद्रह्मल्य ्माधनीय परन्धमेक्षनूा- 
स्तदृ्ाधकल्व्ादिल्यथः । व्रह्मविदाप्राति परमिति कलस्वात् पर्व- 
मुक्तमतम्तद् बाधकं हत पूवं घदनीव्याछावनाहुः 1 # नत्रस्याद्रि # । 
पकदेदावाधकत्वे मानमाह: । # दहरव्यादि # । *# प्रभ्यनि #। 
सतोरिलिथः । फलता याघकं हतुं प्युन्पादरयन्ति # भथन्यादि #।# 
तदृगताश्च दाधा गच्छन्तीति *#। पनं सनु सीव अन्धः सन्ननन्धो 
भवनीति तत्र श्रवणादित्यथः | ननु पचै, तच्रधाऽपि हिरण्यनि्ि 
निहिनमक्ष्रज्ञा उपयुपरि सञअरन्लाऽपि न विन्दयुरत्यादिना तस्मिन् 
फटत्वमपि र्टान्त कथितमिति कथं फटता वाधक्रत्वमिद्यत अ। 
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गायते । निधितेन फटवचनमवान्तरफरपरं भविष्यति । एतम 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्येयप्यत्रोदाहरणम् । तथा, उन्मानव्यपः 
शात् । ततैव यावान् रा अयमाकाशस्तावानिषोऽन्तष्टदय आका 
इति माधनयुक्तिपररने उन्मानेन परिच्छेदं निरूपयति । द न्तद 

न्तिकतेन जञानं साधनम् । तत्र बाहराकाशङ्गानमपि साधनं भ 
वति । चतुप्पास्च ब्रह्म । भूतादिपादाश्च ज्ञातव्याः । तथा, स 

हुः । # निधिव्वेनेलादि # । निधेरथरूपत्वेन परतः पुरुपा धैत्वाः 
तदृदएटन्तेनात्र फलकथनात् तथलयथः । # भत्रोदराहरणमिनि # 
द्यवन्तप्रयागादवान्तरत्वे उद्ाहरणमिदययथः। अत्र मध्ये विद्यमान 

त्वादियनेनाव्यापकषत्वषोधनाद्शपरि च्छो क्षापितः। साधनता बा 
धकं व्युत्पादयन्ति। # तथा उन्मानल्ाद् # । # तभ्रवति # 
दे्रविद्ायामेव । तत्र हि दहरपुण्डरीकान्त्यो दहर आकारास्तदर 
न्तःखितस्य क्ञानाथकयत्नरूपमन्यपणं साधने तस्य युक्तिर्यो जनं 
विषयावगमानुकूलत्वं तदथके प्रन, ते चद घ्रयुरित्यादिगा कते त- 
वुत्तर वदन्, यावान् वा अयमाकाशस्तावानपोऽन्तद््दय आकाश 
इति यावत्तावत्पदाभ्यामाकाशसमानताव्यपद्रेन दहराकाशस्य 
परिच्छदे निरूपयति । ततश्च दष्रान्तदएएोन्तकत्वेनाक्राशद्धयक्षनं 
ददराकाशस्वरूप्ञानसाघनम् । तत्र च दष्टान्तभूतवहिराकाशज्ञान- 
^ पि साघनं मवति। तथाच वहिराकादाः काठतः पर्रिच्छन्न इति 
दाएन्तिकभूतो दहराकाशाऽपि तथा भवति । नच यावत्तावत्पवरा- 
कयां परिमाणसाम्यमवायाति, नान्यत्साम्यमिति वाच्यम् । प्रजाप- 
तियेक्षानखजतलयत्र तानुदमिमीत, यावदग्निहोत्रमासीत्तावानम्मि्टोम 
इति फठतः साम्यवद् त्रापि साम्यान्तरलामस्य बोधनायोन्मानपदस्य 
सूत्रे उक्तत्वादिति । तथाच दृष्टान्त कालपरिच्छदात् तत्समान- 
त्वक्ञानरूपसन्धाननः परल्वनिवारणमिलयथः । उद्राहरणान्तरमाहुः। 
# चतुष्पादत्यादि # अन्रापि भूतादीनां पादानामनित्यत्वात् त- 
उज्ञानरूपसाघनतः काटपरिच्छदात्तथा । तृतीयं हेतुं व्युत्पाद््यन्त 
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म्बन्धव्यपदेश्षाव् । तत्रैव भरमेयनिगूपणप्रसवे, उभावस्मििया- 
दिना आधाराधेयसम्बन्धो निरूपितः । अत्र च वस्तुपरिच्छेदो 
निद्पितः । प्रह्िनातना सम्परिष्पक्त इति च । तथा, भेदव्यप- 
देश्षात्। य एषो ऽन्तरादिये हरण्पयः पुरूषो श्यते, य एषोऽन्तर- 
ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते इत्र स्थानद्रयाश्थतयोः पुरुषयोः परस्परं 
पर्मातिदरेशमाह । अक्षिस्थितानर्पकमतिदिश्षः प्रमाणमिति । धम्य- 
भेदेतुसए्रायमिति षदेव । अनो दैश्षकालवस्तुखरूपपरिग्छे- 
दाच्चतुर्धिधपरिच्छदराहितमन्यत् किञिदस्तीति प्रतिपत्तव्यापियं 
प्राप्तम् ॥ ३१ ॥ 

सामान्यात् तु ॥ ३२॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । ममानस्य भावः सामान्यम् । मे 
लाकाशादिश््दाम्तद्धभातिरेश्षाथमुच्यन्ते, नतु व्रतं दोपमपि 
करपयन्ति । सषारसागरोत्तरणापागतात् मेतुन्वं, निर्देपायाका- 

वयसा यतण अननः पा 

# तथा सम्बन्धेत्यादि # । # तत्रैवेति # । द्टरवाक्ये । तथाचाश्रा- 
ध।रत्वतैव प्रतेयत्वं, न तु सर्वोन्रन्वनेति प्रमेयतो षस्तुपरिच्छेदान्न 
वरत्वर्सिद्ध रित्यथः। वस्तुपरिच्छेदे उव्राहर्णान्तरमाहुः । # प्राज्ञ 

नेत्यादि # । चतुर्थ हवृदाहग्णमाद्ुः # य पष इत्याद # । # अनि- 

देशः प्रामाणमिति # तस्यतस्य तदव रूपे यदमुष्य रुपं यत्मुष्य गे- 

ष्णो तौ गेष्णौ यक्षाम तश्नामति ावणत् तयत्यथः । # गष्णा- 
यिति, पर्मणी इत्यथः । काचदाहुः । गष्णौ नु नदगायनाविति का- 
हात् ताविति वयं प्रतीमः ॥ ३१ ॥ 

सामान्यास् ॥ मिद्ध न्तमूत्र व्याकूवेन्ति # तुदाडं श््यादि# 
# पक्षमिति # पतैहतुभिः परन्वनिराकरणपक्षम् । # नतु तहतं 
दोषमपि कट्पयन्तीनि # पूवोधिक्ररण दापनिरासस्य धुस्यैव ङत- 
त्वाहोषं न कल्पयन्ति । मामान्याद्राति सोभा हतुः प्रयोजनगम दइ 

व्यारायेन व्याङ्ुवेोन्ति । » संसारत्यादि # । पोडशकटशुतिरज्र पूर्व 
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धत, कामादिभिदोहय चतुष्या्लम्, अमृतताय पोटशकलतम्, 
अदुर्तमतलाय सम्बन्धः । दिव्यलाय धर्मातिदेशः । कुण्डपायिना- 
प्रयते मापागिनिहत्वद् युणाथमेवर वचनं, न दोषार्थमिति न तती 
ऽन्यकङ्कोखादनीया । तस्माम पूर्वोक्ता दोषाः ॥ २२ ॥ 

बुद्धयः पादवत् ॥ ३३ ॥ 
अन्यममानधर्मवन्वं कुजोपगुभ्यत इयत आह ॥ बुद्धयः ॥ 

हया व्यपदशो बुद्धः । बुद्धिर प्रयोजनं यस्य । वथोपासतना- 
धैपयुक्तपियाशङ्य दृएरन्तमाह । यथा मूनादीनां पादलङ्गानमु 
पासा्थ, तथा तक्तदगुणव्ेन हानार्थं खधर्मपरशसाथमेवमु 
स्थते ॥ ३३ ॥ 

स्थानविदेपात् प्रकाडादिवत् ॥ ३४ ॥ 

ननु स एवायमिसतिदेशेऽपि तथा बुद्धिः सम्पग्रेतेति व्यो 
धर्मातिदिश हयाश्च, तथोक्ते ऽपि समानध्म॑वह्षानामार हतुमाह॥ 

नोदाहना । सथाप्यन्यरुदा्टतेति त्तात्पयमप्युक्तम, एवमन्य- 
त्रापि बाधाथेम् । अतिदेशकपद्ाभाव सत्वादिशबदेः कथं सामान्या- 

घगमरः, कथं च तदृगुणानामेव प्रहणमिल्याकाह्ायामाहुः । #कुण्ड 

पायीष्याहि # तथच पूवेनन्त्रे यथा अग्मिहात्रनाम्ना तदृगुणानाम- 

तिदेशप्तथाश्रापीत्यथः। # ततोऽन्यशङ्कोति # नाममाश्रात् तदोष- 
शङ्का ॥ १२ ॥ 

बुद्धथः पादवत् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । * अन्येत्यादि # । 
# अयुक्तमिति # उसम्रस्य हीनसामाच्यकथनमयुक्तम् । # खधम- 

प्रसाथमिवि # सेन्वादीनां तारकत्वादधमस्य भ्ररोस्ताथम् । उपा- 

सनाधमेस्य फलतः प्रहसा्ं वा ॥ ३३ ॥ 

शानविरोपात् प्रफाशादवत् ॥ सूत्रमवतारयम्ति । # नन्वि- 

ल्या #। # तथोकेऽपीति ।# स एवाय्ि्युक्तेऽपि । व्याङवंन्ति । 
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सथानविरेपादिति ॥ धरम्यक्येऽपि स्थानविदेषपाप्या न समान- 
ध्र हश्यते. । अन्यत्रापि न तथात्रमायास्यतीयतिदेशो ध- 
माणामपि छत इयथः । अस्मन्नय इष्न्तमाह ॥ परकाश्ादिवरि- 
ति ॥ यदाद्बगतं तेज इति वाक्यादादि सचन्द्रग्निगततजसामे- 
फेयेऽपि न समानप्रकाशरलं यथा तथात्रापीति ज्ञानमम्भवादिय- 

यैः । आद्रिपदादकस्येव कालस्य यथोपापिवरिजेपपम्बन्धादुत्त- 
रायणलाुत्तमधमवक्तं वाद्रपरीतधमत्रं तथेयपि सैग्रहयते ॥१५॥ 

उपपत्ते ॥ ३१५ ॥ 

करिअ । मयङ्ानाग्रक्तधमतिशिए्त्रद्मणोऽन्य उत्तमो ऽस्तीति 
वेदता तुत्रेत उत्कृषधमेत्र्तं बार्यम् । तच्वाश्चक््यम । प्रमाणाभा- 
यात् । साम्येऽपि तथा विेपामव्रो द्धतश्रतितिरोधश्च । तस्मा- 
दितः परस्यातुपपन्नलादृक्तरूपमव परमकराषएापन्न वरस्तित्युपपद्यत 
इयर्थः ॥ २५ ॥ 

तथाऽन्यप्रतिपरधात् ॥ ३६ ॥ 

यथा मेतरादयः श्र्युक्तप्त॒थव, न तसमश्ाम्ययिकरश्च र 
व्यन् इनि श्रुसतर तता ऽधिकरम्य प्रतिपान चगाऽप्यस्पदृक्त एव्र 
मर्गो ऽनुमनेव्य इयथः । श्रवतागकार पूर स्वशक्तयःविमव्रमकरना 

# धर्म्यक्यऽपीव्याति #।* अन्यत्रनि # स्फटिकाद्ा, वध्यमाणरएाम्त 
च। राध स्फुटम् । इत आरभ्य, प्रभूणामिति प्रतिभाति ॥ ३४॥ 

उपपत्तञ्च ॥ अन्या नन उन्डृष्र इव्यत्रापरपत्यन्तर मू त्राञ्यामा- 

हेवयाहुः । # किञ्चत्यादि #। # विशपाभाव दति # अन्यस्यास्कपा- 
भावः॥ ३५॥ 

तथान्य्प्रतिपेधात् ॥ # अस्मवुक्तमानं हति # पलनभ्येव पर- 
त्वमितिप्रकरारः । पूवमुत्रणास्य गतायत्वमाराङ्कप तश्नदश्यथमा- 



९६८ पपरकाशे अणुमाष्ये । 

पश्चात् तदाविभीवे कुतो लोकानां पूत्रीवस्यातो मगवत्येवाधिक्य- 
मरि प्रतीतं भवतीयभिपायेणान्यपटोपादानम् ॥ ३६ ॥ 

अनेन सव्गतलमायामराब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 

प्रकरणमुपतंहरन् फनििमर्थमाह । अनिन मेलादिष्यपदेशा- 
नां युख्याथेकत्रनिराकरणेन ग्यापकतं ब्रह्मणः सिद्धामिय्थं इति 

केचित् । तन्न । जन्माद्यस्य यत इयादिना . सदेशगतकारवकर्त- 
तमुक्तमिति तेनेव व्यापकलस्य सिद्धात् । नचाव्रिरोधमाधन- 
परकरणत्वाव पूर्वसिद्धं सगतसमनेनोक्तगरन्थन कृचा, सेलादिवा- 
कयैः सर्वेमविरुद्धमियर्थमिति वाच्यम् । अग्निपपदररैयध्यपततेरि- 
तिचेत् । अत्वं हेयम् । नोक्तकरसेन व्यापकरतमेकान्ततो ब्रह्मणि 
रों शक्रोति । यागसिद्धदृरथ्रवणादिवत् परिन्किननाप्यनक्रदे.- 
हागतकायैकरणसामध्येविशेषस्य वक्तु हाक्यलात् । अन्यथा पू्म- 
पिद्धग्यापकरलविरोधेन सेतादिग्यपदेेः परिच्छिन्नतेन ब्रह्मणो- 
ऽन्यस्य परत्वे न षङ्केत । विरोधपरिहाराय तु, मामान्यात् ल- 
पिरोध इति षदेव । वस्मदेषं मूतरार्थो जञेयः। अनेन ब्रह्मणो ऽन्यस्य 

हुः । # अवतारेद्यादि # । # आयधिक्रयमिव प्रतीतं भवतीति # त. 
चराम्यहतुकत्वशङ्ा स्यादिति तक्षिद्र्यभिप्रायेण तथेत्यथ: ॥ ३६ ॥ 

अनेन सर्वेगतत्वमयामङद्दादिभ्यः ॥ सुश्रप्रयोजनमाहूः । # 
प्रफरणमिलयादि # । # प्रकरणमिति # अविरोधप्रकरणम् । उक्तो- 
पष्टम्भायेकदेशिष्यास्यानं दूषयितुमुपक्षिपन्ति । # अननेलयादि # । 
# केचिदिति # शाङ्करः । दूषयन्ति । # तक्नत्यादि # अधान्तरभु- 
द्वाव्य दूषयन्ति # नचेत्यादि # कथमम्रिमपन्धैयध्यमित्यत उपपा- 
दयम्ति। # अत्रैवमिलयारि # । # शक्रोतीति # सूत्रकारः दाक्ताति। 
कुतो न शक्तोतीत्याकाङ्कायामशक्तौ गमकमाहुः । # अन्यथत्याद् # 
यवुक्तमविरोधसाधनेल्यादिना, तत्राप्युत्तरमाहुः। # विरोघव्यादि # 
पवं मतान्तरमपाछत्य सुत्रं भ्याकु्वेन्ति । # तस्मारि्यादि ^#। 
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परत्वनिरामेनाऽऽयामरशब्दादिभ्यो व्यापकत्ववाचकश्रुतिवाक्या- 
दिभ्यः साक्षात् सवैगतताप्रतिपादकेभ्य एव सर्वगतत्वं सिद्धध- 
ति, न तु गोतमीयानामिव कर्तैलाग्तुपपस्येयर्थः । ते च शब्दा, 
आकरारा्रव् सरवैगतश्च नित्यः, उ्यायान् दियो अ्यायान आका- 
शात्, र्न इव स्तन्धो दिति तिष्ठययकस्तेनेदं पूर्ण पुरूपेण सै- 
मियादयः । आदिपदात् “सवतः पाणिपादान्तं सर्वताश्कषिशिरो- 
मुखम् । सरवैतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाद्रस्य ति्रवी"यादिस्मृतयः 
संगरहयन्ते। अनेन ब्रह्मणि श्रुतिरेव मुख्यं प्रमाणम्, अनुमानं तु षिर- 

म्बोपस्थितिकतेन माध्यमिद्धिपराहतमपीच्छाविक्ेपेण जननीयं ` 
चेदभ्युखयमात्रं पयवमास्यतीति भावः ॥ २७॥ 

फटमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
एवे स्बोत्तपरलनिरूपणेनोत्तमाधिकारिणां भजनीयत्भरयो- 

जकर रूपमुक्ला तदितराधिक्रारिणां दाह । ते हि फएलमेप्सव 

एव भजिष्यन्ति । तच्च फलदातृत एव मम्भवतीति तदाह । अत 

# आयामदाद्दाद्िभ्य इति # । आयामो दर्पं व्या्िरिति याधत् । 
शद्ध शनः,नेनेति शबदः । भायामस्य शादो यत्रते भयामशब्दाः । त 
आदयो येषां तदृगुणसरविक्षानः । तभ्य: । # व्यापकत्ववाचकथुनिवा- 
क्यादिभ्य इति # । व्यापकत्ववाचकयुक्तानि यानि भुतिवाक्या- 
दीनि तभ्य इत्यथः । फकटिताथव्रोधकत्वं स्फुशकुवैन्ति # अनन 
बह्मणीत्यादि # । # अभ्युच्चयमात्रमिति # । अनुमानस्य समुश्च- 

यमान्रम् ॥ ३७ ॥ १५॥ 
फलमत उपपत्तः ॥ अन्तं पएतदधिकरणप्रणयनेन मस्मिन् 

पदे, अविरोधादिनिशूपणप्रयोजने सुचयन्ननुप्रसङ्गनाधिकरणमा- 

रभत शत्यादायेनाहुः # पवमित्यादि # । # नदाहति # भजर्ायन्व- 

माह । नन्वत्र फलकातृत्धम्रवोच्यत शति कथमवम्रधिकारिषिमाग- 

कञानमित्यत माहुः । # त दील्यादि # । व्याुवन्ति। # मत ई्या- 

१२९ 
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प्खरदेष सलं मवति यत्किनिेहिकं पारलोकिकं वा । कुतः! । 
उपपत्तः । सर्वस्य वह्नी मर्वस्येशषान इति श्रुतिवस्तुमातेशषितृत्म- 
सङ्कूधितमाह । न न्यस्य बस्तरन्यो दातुं समर्थोऽ्तो भगवानेव 
तयेर्थः । केथित्तेव कर्मणस्तत्कायोपूर्वस्य च फलदातृतमार- 
या तत्रानुपपत्तिमनोपपत्तियेन व्याकुन्ति । तक्रे जमिनिम- 
तोपन्यास्वमतोपन्यामाभ्यां व्याम एव य्यक्तीकरिप्यतीयधुने- 
बापाह्तनिराकरणमग्मिममूतद्रययर्ध्य स्यादिति चिन्बम् ॥३८॥ 

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९॥ 

पूरवभूतरेण श्रतमीशितृयं फलदान उपपत्तिनेन निरूपितम् । 
षह तु मा्षार्द्ररतिमव फलदातृस्वाचिकरां प्रमाणयति । साच) 

सत्रा एप महानज आन्पाऽक्रादा बरम्तुदरान इत्यादिरूपाचकारा- 

त्, पलं दुः भवो माव इल्युपक्रम्य, भवन्ति भात्रा मतानां मत्त 

एव परथामिभा इयादरद्पा स्पतिः मंगत ॥ ३५ ॥ 

धर्म जमिनिरत एव ॥ ४०॥ 

अत्र कपवरद्री प्रयवनिघ्ठने | ननु कमण पत्र फलमिति पक्ष- 

दि #। पतन प्रक्रत पिक्रामुष्मिकं फले कमेर्साचिवेभयम्तत्तदवेभयो 
हा ` गवना वनि संशयः तन्न तत्र तथां तषामुटहयस्वन श्रावणं 
सःन वशी सव्ययान् इन्यादश्रुतिश्च सन्धहवाजम्। नभ्य एवति 
युक्त. प्रतिनियमिनन्वाद्नि पूयपक्षश्च बोधिनः। एकदेरिमतमनूच 

दूषयन्ति । # क चित्या #। > नास्वित्याद् च #॥ ३८ ॥ 
श्रुतत्वाच्च ॥ माप्यमत्र निगद् व्याख्यानम् । 
माध्वास्तु व्रिक्ञानमानन्दे ब्रह्म, रातिदातुः परायणमिन्युदा- 

हरान्ति ॥ ३५ ॥ 
घम जैमिनिरत प्व ॥ सूत्रं व्याक्रु्वस्ति * अत्रत्या # 



१६ अध्याये > पादः। ९०११ 

ऽप्युपपततिश्रत्रणे तुल्ये । तथाहि । इखरणादिनापि करम॑निरषे- 
षिण तेन फलमिति न वक्तुं शक्यम् । विधिरेय्यमरस्यनुपपत्ति- 
प्मद्धाभ्याम् । बत्पापिक्षले तदेष्ास्तु कृतं तत्मापिक्नेण तेन । न- 
चाचेतनं चेतनाधिष्टिनमेत्र काय्षममिति केवलेन तेन न फलं स- 
स्भ्रतीति वाच्यम् । कमेसखर्पं सर्गादिकं च न रीकमिद्धम । 
किन्तु श्रतिमिद्धम् । तत्र च स्वर्गादिफलमाधकतेनेवोत्पक्तिवाक्येष्व- 
यवरादेषु चाप्निष्टोमेन खगेकामो यजेत, अग्निरत्र जुहोति भरजा- 
काम इया । दर्पूणमामाभ्यां खव्गकामो यजेत, परमेष्ठिनो 
वा एप यज्ञोऽग्र आमीत् तैन म परमां कराप्टामगच्छदियादिषु 

कमे श्रूयते । म च तस्माध्यतेनेव । एवं मति लके ऽन्यथा दरी- 
नेऽपि धर्मिग्राहकपरमाणेन तथैव मिद्धतान्नत्र काचन शङ्का । {- 
इबरादिनो नियङ्गानादि प्र दव । आमुप्पिकफरलन वत्मति- 
वन्धक्रापगपे भ्रतीयावयोस्तुन्यम् । तस्याथुनरपरिनािखेऽपि 
शरुतिसिद्धकारणतानिबाहाय तदृग्यापारोऽपूर्् कम्प्यते । 

चवा र जवि पुषे 

तर्ये एति कनधाखाल एव, उपपलिश्रवणाभ्यामय हतुभ्यां धमं फन- 
कारणं जमिनिराचार्यो मन्यत इति सुन्योजना। नद नसौन्यं व्युन्पा- 
द्यन्ति । # तथार्हत्यादि # । > व्रतानि # विध्ययतानाततरपरगू- 
तरनुपपलिप्रसद्ा दूपणान्तररमत्यथः । # इन्यादि # कार्मनावनः 
कमौधिकारभ्रावणाव् स्वगकामादिपदेः कमफलनं धयत व्यधः । # 
स चेति #। फकन्रपः स्वगादिः। # मन्यथा दुरान्पीनि + राता- 
दिभ्यः फलप्रा्तिदशानऽपि। # अत्ति #* । वदवोधिने कर्माण 
तत्फर च । # निंत्यज्ञानादिमच्व इयति # ्र्मिग्रादकन्याद्कमन्रा- 
पि सम्बध्यते । ननु यदि फमणव फले नदा नदव्यवदिनोन्तर कुना 
न जायत इत्यन आह । # अमुष्मिकत्याद # । *# तदिति # ।स्च- 

ग॑दिरूपं फालम् । दूधणान्तर माशु पर्हिरनि । # नम्याश्बन्या- 
दि #। तर्हि तोद्यान्नकतरस्य फालदेनुर्वनिश्चय, उभयं; समुश्चयो 



९७२ सप्रकाके अणुमाष्ये । 

अविषमादीश्राद् विषमफलोतस्यनुतप्तिविषम्यने्धृण्ये च स्पा- 
ताम् । अतः कर्मण एव परमिति जमिनिमेनुते ॥ ४० ॥ | 

व तु बादरायणो हैतुव्यपदेशात ॥ ४१ ॥ 
तुशब्दः पूपकषव्युदासार्थः । बादरायणस्त्वाचायै इतः १- 

वोक्तपीश्वरमेव फलदतेन मनुते । कुवः! हेतुन्यपदेशाव् । हेतुत्वेन 
श्रुतो व्यपदेशादित्यथः । एष उ एव साधु कर्म कारयति तं यमे- 
भ्यो लोकेभ्य उक्िनीषत, एष उ एवापताधु कमं कारयति यम- 
धो निनीषत इति श्रुतो न केवरं कर्म॑कारपितृत्वमुच्यतेऽ्पि तु 
फलदिस्सया तया तथालमतः फकदतमीखरस्येव व्यपदिषयं भव- 
तीति नानुपपत्तिः काचित । नन्वीश्वरस्य खतः फलदाने 
समर्थस्य फलदिस्ायां सयां कर्मकारणे को हतुः ! कारयेधित्यं 
च कथमियादि चों निरण्तम् । विद्रन्मण्डने श्रीषिषटेन च । 
अतः सकामेरपि स एव मजनीयो नान्य इति सिद्धम् ॥ *१॥ 

इति श्रीबेदन्यासमतर्बाहिश्रीवष्ठमाचाधवरिरयिते ब्रह्मपूत्राणुभाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २३॥२॥ 

घेत्याकाह्ायां स्वमतापषटम्भायाह । # अविषमादित्यादि # ॥ ४० ॥ 
पूव तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ दूषणमाशङ्खा तर्स्पार- 

हारः प्रागवोक्त इति स्मारयन्ति । # नन्वित्यादि # ॥ ४१॥ ११ ॥ 

इति ध्ीमदलटमाचायचरणनखचन्द्रनिरस्तह्टदयध्वान्तस्य 
पुरुप ् तमश्य कृतो भाष्यप्रकारे तृतीध्यायस्य 

हितीयः पाद्: ॥३॥ २॥ 



तृतीयाध्यायस्य तुतीयः पादः । 

~न ि -ोकयीपयक 

सवैवेदान्तप्रत्ययं चोदना्विशेषात् ॥ १ ॥ 

पूर्वपदे जड ओीवधर्मनिराकरणेन शुद्धस्यैव सच्चिदानन्दबि- 
्रहूपतं बरह्मणो निरूपितम् । इह तु ब्रह्मगता एव धर्मा चिचा- 
यन्ते । ते चेद् एकस्मिन वाक्य एव स्र पठिता भवेयुतदा न 
तरिचारणीया मेयु्रिरोधाभावान् । पठिता श्च तत्तदुपा सनपकरणेषु 

सवेवेदान्तप्रन्यये चोद्नाधविशेषात् ॥ अथ तृतीयपादं 
व्याचिख्यासवः सङ्कनिव्रोधनाय पूवपादाथमनुषदृन्तः प्रस्तूयमान- 
प्याथमाहुः । # पूवेपदेत्यादि # । उपनिषद् पव ब्रह्मणि मुख्पं श्र- 
प्राणमिति तासां यथा बोधकता स प्रकारः साधनाध्याये षिवार्यो- 
ए्यथा प्रह्मद्ोघामावे तद्धि पयकमुपासनादिसाघनं न कन्तु दाक्ये- 
नाऽपराधं वा दध्यादिति तदर्थं पूवस्मिन् पदि जडजीवधर्मनिरा- 
करणेन तत्र प्रत्याय्यमानानां धमोणां प्राह्मत्वस्व ब्रह्मणो विरुखध- 
प्रश्रयत्वस्य च उ्यवस्य(पनात् प्रपञथविलक्षणशुख सशिष्रानन्दविग्रह- 
पत्वं ब्रह्मणो निरूपितम् । ननेनादरालया ता ब्रह्म वाधयम्तीति सि- 
हम । शद तु तादशव्रह्मगना एव धमा उपामनदरन्तर दसाधन वात् 
तच्छेषतया उपहारा विचार्यन्न । तथाच पू॑स्यास्य च पाद्- 
योपञीव्योपजीवकमायः सङर्तिरत्यथः । नन्वतीते पदि उम- 
धलिङ्ायधिकरणं्विरुडध सर्वघर्माधारब्रह्मस्वरूपवाधननोापमिषदां बो- 
यनप्रकारावधारणे घमोऽमद्वावरा हुानिद्रलौ पुनः साधमशेचतया- 
पि तद्धिचारष्य किं प्रयाजनमिद्याक्राद्रायामाहुः । # ते चेदिष्या- 
दे # । ते चेत्तथा भवयुम्नदा तत्तवुपासने तेषामितरतरविरुडाना- 
पपि, आसीनो दूरं घजनीरत्यादिवट् ब्रह्मधमन्वनोपदेयतया विगेधा- 
परावाद्, अथ चद् भाषनादधर्यं विभाव्यते तदापि, खतं वजन्नम।- 
सीने शयानं वा गुहाशायमितिवत् काटमदेन पवोवमदेन च भा- 



९७४ मप्रकाश अणुभाष्ये । 

क्वथित व एव, क्वचिद् भिन्नाः । यथा वाजसनेयिनः पञ्चाग्नि 

रिशा प्रस्तुय पष्ठमन्य्मगिनि पठन्ति । तस्याग्नरेवागिनरिति । 
छन्दोगास्तु पञथचसल्ययेवबोपसंहरन्ति । अथ य एतानेवं पञचप्रीन 
बेदेति। तथा प्राणसवादे युख्यपाणादन्याश्चतुरः प्राणान् बार्- 

बकाया व ववया भि 

वने विरोधाभावान्न विचारणीयां भवेयुः । पटितास्तु न सव पक्र 
किन्तु तत्ततप्रकरणे कचित्त एव कचिद्धिक्नः । यथा पञ्चा्रिविचा- 
यामग्न्यन्तराशे त पव, पष्ठस्त्वधिक इति भेदः । प्राणविद्यायामन्ये 
प्राणास्त पव रेतस्तद्धिश्नमिति । पवं सत्यब्रह्मविद्यायां व्याहतिश- . 
रीरांशे तौद्यं स्थानमदेनाहरित्यहमित्युपनिषदार्द इति । तथाच 
तासुपासनासूपास्यविदरोषणत्वादिना ब्रह्मपद स्याऽनुक्तत्वात् तेषां 
तद्धर्माणां च ब्रह्मते ब्रह्मधरमत्व च सन्देदाद्धिचारणीयाः । पादान्ते 
ब्रह्मण पव सकलफनदातृत्वस्य विचारितत्वात् । पूर्वोत्तरकाण्डयो- 

स्तु तेषु तेषु वाक्यषु तत्तत्कमंणा तत्तदवप्ीत्या तेन नेन तेसतेः 
फलस्य भ्रावणात् कथं ब्रह्मणः फलदातत्वमित्याकाङ्कायां तेन तेन 

साधेनन तुष ब्रह्मेव तेस सूपे: फलं ददातीति वक्तुं विचायन्त इत्यथः 
यद्यपि प्राणादिविध्ा न परविद्यास्तथापि प्राणद्दीनां ब्रह्मत्वनापास- 
नस्य वाकयान्तरेषूक्तत्यात् नेष च ब्रह्मशब्दस्य अर्भमत्यतदृक्षरमुदी- 
थमित्यत्राद्रीथशाब्दवत् तद्विशेषणत्वन कावयरूपप्राणादिष्यावस्नाथ- 

तायास्तं यथा यथोपासते तथेव मवति तद्धेतान् भूम्वा$वतीति भु- 

स्याऽघ्यव्रसितत्वात् । प्राणाद्रीनामपि ब्रह्मत्वेन तदधम अपि ब्रह्म 
धर्म एव, परं न मुख्या इति ब्रह्मधमत्वहापनायेतवुदराहतम्। तथाच 
यद्य ब्रह्मणि सवत्र सर्वै धमाः सन्ति; तथापि तस्य तस्य संराध- 
कस्य तलत्फलाथ तांस्तनेव धमान् ब्रह्म प्रद दायति, न सर्वषां स- 
वौनतस्तत्तवुपासनायां त त एव ध्यातव्यास्तसद्धिघायकवाक्यानु- - 
रोधात् । तश्र चदुक्तरीत्या स्देहस्तदोपासना न कन्तु शाक्यतेति 
तद्य विचायन्त दति भावः । अत्र वष्ठाऽग्निवृहदारण्यकफे पञ्चमप्रपा- 
टके पठितः । पञ्चागनयस्तु छान्दोग्ये सप्तमे प्रपाटक । प्राणमंवादो- 
$पि छान्दोग्ये तत्रैव । बृहदारण्यके तु पञ्चम प्रपाठक द्रष्टव्यः| मत्र 



३ अध्याये १ एदः। ९७५ 

सकरुःश्रीत्रमनांसि पठन्ति । बाजपसनेधिनस्तु तमपि पथमं पठन्ति। 
अपरञ्च । अथ्वोपनिपत्मु कविद् गोकुरटन्दाकाननसश्चरदगोप- 
ह्पपनसपकररपदमपरमूनत्रिरचितपिचित्रस्यटीक कालिन्दी सटिरक- 
रणोलमीद्मृदुतरपतरनचलछ्दलकधिराजमानगण्डमण्डलबरुतिमण्डित्- 
कुण्डसपभानुमावितवामां पमिनन्मूदधन्पमहामणिकमुरथिकामुखा- 
वन्ीमि खदति गकरकमयुगन्यद्गु$वरवदीवपिधस्वरमूना- 
मोिनत्र जवरीनतीम्वनीकदम्बकराप्तकुवलर्याचते, कचित् कोद- 
णइप्रण्डितमु जदण्दर्याण्डतपचण्डद शमुण्डमतिवचित्रचरित्राभिरामं 
रामस्र्प, काचदीतकराटवदनीषत्रामितकमनाकमलासनदरपभा- 
ऽऽमनादिकं तफेमरिरपे, क्वचिदृरुक्रमादिरूपञ्च निरूप्यते। तथाच 

पाद अपरविद्यक्ता एव धमो विचायन्ते, न परविद्योक्ता अपीति 
दादु निवारयन्त एव भस्तू्मानाधिकरणस्य विषयमाहुः । # मपरं 
खत्याद्रि # । अयमथः । गपाटपूचनापिन्या"सश्चिद्नन्वङूपाय 
कृप्णायाऽङ्खिषएकमंण। नमो वदान्तवश्चाय गुरव ब्रु साक्षिण" इया- 
हिना भगवतः कृप्णस्य पर्रह्मन्वमुक्रस्वा, तवुदहावाच हंरण्या गोपव- 
वमनभ्राम तरुणं कल्पव्रुमाथितं तदिद् शछाक्रा भवन्ति । सत्पुण्डरी- 

कनयनमिन्यारश्य, चिन्तयश्चतसा कृष्णं मुक्ता भवनि संसूनरि- 
त्यनः खरूपं प्यानफने चक्तम्। टृविभूवाचकः दद्दा णश्च निष्रनि- 
वाचकः । तयोरेकं परं व्रह्म ष्ण इन्यमिर्धायन' इनि चक्तम" भ्री- 
भागवत च, दष्णस्तु भगवान् स्वयमिन्युक्तम। दशमस्कन्भसुवाधि- 
भ्यां च परब्रह्मन्वं व्युन्पादिनिम् । तथा रामनापनायगमन्न ग्रागिनो 
यस्मिक्नित्यानन्द् चिदास्मनि । इति रामपदेनाऽ्ता पर्वद्माभिन्ीयनः 
इति श्रावणान्। श्रमदानर्भिरपि पञ्मस्कन्पनवन्यवकारा ` कदाचि- 
द्वामः पुर्योत्तमातरार एर्व पद्मपुराणादवसीयन' इति कथनात् । 
अप्रिकुमाराणां च व्रज चो मनारथः संपत्स्यत दति धीरमेण वर 
दानाच नवमस्छन्य धीरामचर्तरि, सयः स्पृष्ठापमिरष्ठो वा मेचि- 

एटाऽ्नुगनार्धप वा । कोशाल।स्न ययुः स्यानं यत गच्छन्ति यागनः' 
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्रव्यदेवतामेदाद् यागभेदवद्धमोणामावपोद्रापाभ्यां शए्एफल- 
मेदास्व वेदभेदे भते प्रह्मनिकतापची श्रुतिबिरोधाद् ब्रिनिगम- 

इत्यविरोषेण स्वेषां मुक्तिषानाचचच भधीरामस्य पुरुषोस्तमरूपत्वम् । 
यृसिहस्वरपं तु, दरसिहटविधावत्युत्कपेविश्रान्त्या बृर्सिहस्य परभ्वम- 
वसीयते । तद्विदाया रहस्यत्वधावणाच्च । उरक्रमरूपे तु विष्णुस्- 
क्भ्ीभागवतादिषु अनन्तवीयन्वकथनात्, सत्यलोकस्ापकत्वरपा- 
दूतकमेकथनाच्च परत्वं निरुप्यते । आदिपदेन नारायणानुवाकस- 
दिचासबिधाभ्वेताश्वतरादुक्तनारायणसदत्मरूपं रशिवरूपमन्यश्च 
तत्र तश्रोक्तं ङपान्तरं संगृह्यत । चकारण तत्र तत्नोक्तविभूतिरूपसं- 
प्रह: । तथाच श्रुतो ब्रह्मणो नानारूपनिरूपणात् । तपु कि समान- 
त्वमुत फस्यचिद्डीधं फलद्ातृन्वेन सुगमोपायैः फलत्वन परमद- 
याष्टुतया जीवापराधनिवारकत्वेनाधिक्यमिति सेद् हाऽनपायात्तदर्थ 
विचार आवदयक त्यथः । एवमघ्र विषय उक्तः । तथाच पूर्वत्र 
ब्रह्मप्राघान्येन विखारोऽत्र ब्रह्मरूपप्राघान्येनति विशेषः ॥ सश्ायं 
ब्युत्पादयन्ति । # तथाचेत्यादि # । तथा तेन धमभदप्रकारेण 
व्रम्यदेवतामेदाद्यागमेदवत् । यथा पूतैतन्त्र भामिश्चाधिकरणे, तते 
पयसि दध्यानयति सा षेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमित्य- 
ज्रामिक्षावाजिनात्मकघनविरलदव्यद्रयरूपक पको याग उत याग- 
इयमिति सन्देहे इभ्यदेवताविशि्टयागान्तरविधौ गौरव व्यापा- 
राम्तरकरपनापत्तिश्चति न यागद्यं युक्तं, किन्त्वामिक्षायाग पव 
धाजिनं गुणो विधीयते । वाजिभ्य द्यनेन च वाज आमिक्षारूपमन्न 
येषामिति योगेन पूर्वोक्ता विश्वदेवा एवोपलश्यन्त इति पूः पक्षः। 
तत्रोत्प्िरिष्टामिक्षद्र्यावरुदध यागे उत्पन्नशिं वाजिने गुणत्वन 
प्रवेशं न लभते, निवेलत्वात् । ततश्च तद् द्रव्यं ख मम्बन्धिनं यागं 
पूथेस्माद्भिन्ति । वाजिपदं चाश्व रुढत्वान्न योगेन विश्वानूदेवान् 
उपश्रक्षयिष्याति । योगस्व षितो नेर्बल्याव् । तथा सति विधिष्या- 
पारान्तरयोः कटपनस्य प्रामाणिकत्वात् तत्कृतं गौरवं न होषायति 
दभ्यदे वताम् तश्र यथा यागमेदृतलद्दृत्रोपासनायां गापालराम- 
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कामावात् सर्वेषामुपामनाविषयाणामत्रह्मत्रमापतितम् । ननूपा- 
सनाविषयाणामोपाधिकतवात् तेषाओआविश्राकर्पितत्ाव तद्रि्षि- 
शानां तथाल युक्तमेव । नचेवं तनिरूपकाणां बेदान्तानामब्रह्म- 

यतेनोपां @ क क परत्रपरसङ्गः । शुद्धस्य ब्रह्मणो दर्हेयलेनोपाभिविदिष्टोपासनया 
वचित्तथुद्धो सयां स्त एव तज्ज्ञाने मविष्यतीयेतत्तातपर्यकला- 
दिति चेत् । प्रवम् । समन्यविरोधापत्तेः। तामां ब्रह्मविधादहा- 

दरसिहादि रूपमदेन परस्परं तयां भेदात् धर्माणामायापोद्ठापाभ्यां 
इएटादण्रफलमेदारख्च प्रापञ्चिकानां मुरलीकोदण्डधरत्वादीनामावा- 
पन तद्धिक्षणानां सदकरमत्वास्थूलत्वादीनामुद्धापन चेत्यवं नाभ्यां 
तत्तत्रुपगततत्तद्धम।वापोह्वापाभ्यां च । साकारदशेननिष्कलदरना- 
ऽऽदिरूपयादएफलयस्तसत्पदप्रासिब्रह्ममाचरूपयोरदध्रफनयोर्मेषार्च 
क्षनयेद्यात् सवेफलदातृत्वन प्रतिपादितात् परब्रह्मणोऽपि मकाशाश्च 
तत्तद्वाक्यवधानां भदे प्राप्त तत्तदढाक्यषु ब्रह्मत्वनवोपामनश्य विरहित- 
रवाद् प्रह्मनेकत्वापत्तवेकमत्रादितीयमिति श्रृतिविरोधा वृपास्यरूपषु, 
कि ब्रह्म, किन्नति विनिगमक्ाभावात् सर्वपामुपामनाविषयाणाम- 
ब्रहमत्वमापतितम् । अतः कि सर्वपामब्रह्मत्वमुत यागवद् ब्रह्ममव्, 
उत सवत्रकमव ब्रह्म प्रति पा्मिति संशय इत्यथः । पूर्वपक्षमाह । 
# नन्वित्यादि # । ननूपासना नाम चिन्ता-भायनाद्यपग्पर्यांया 
शाखप्राप्ता सविपयकञ्ञानरुपा मनोवृत्तिः । ब्रह्म तु निर्विपरजनातर- 

करसम् । न तादशनानाविधधमवत्तया वृत्तिविषयी मावितुमहनी- 
सयुपासनाविष्रयाणां धमौणामांपाधिकन्वादौपाधिकानां चाविधाक- 
ल्पितत्वात् तद्धमेविरिष्टानां तषां तषां रूपाणामग्रह्मन्वे युकमच- 
लयः । # नचेव्यारभ्य चदित्यन्तम् # स्पष्म ¦ एवमत्रकः पूर्वपक्षः । 
तमन्योदू यन्नाह । # मैत्रामित्यादि # । न वदान्तानामुक्ताविधना- 
त्पयंकत्वेन ब्रह्मपरत्वं हाक्यवचनम । समन्वयव्रिगधापत्नः । सर्य 
घदा यन्पदृमामनन्तीव्यादयः धुनयो हि, अणार्णीयान्महनो महीया. 
नित्यादिमिर्विरुदधमोश्रयमवाशरीरमप्रारृतननुं सर्वाकारं भृनयूप- 
सखनकं ब्रह्म बाधयन्ति । तथा, अहदयमप्राह्यमिलयादि प्रहृत्य, यथ।- 

१२३ 
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नेश्च । श्रुतेः परतारकतापतेश्च । अपर । “यो ऽन्यथा सन्तपा- 
त्मानमन्यथा प्रतिपचते | फ तेन न एतं पापं चारेणातमापहय- 
रिणा” इयन्यथाङ्गान निदन्ती श्रुतिः कथं फलमाधकतेन त- 
तदुषामनां वदेत् । स्पष्टाथाना श्रुतिवाक्यानां निणयपषलया प 
द्दिग्धार्थानां ऽयोतिगकाशादिशब्डानां वदराचक्तवे न निर्णीयादू 
भगतरान् ्यासः । एवज सत्युक्तरीया यागवतां परस्परं भदशा- 

शनाभिः शजने गृद्ठने चेश्याद्िभिः कारणत्वसर्व्त्धादिकं तत्र ष- 
द्रम्ति । अक्षरम् अस्थुनम अनण्वित्याद्रिना प्रपञ्चविनक्षणं प्रकृत्य 
परासितृत्वादिघमकं वदन्तीति विरुदडधधमंश्चय पत ब्रह्मणि शतीनीं 
समन्वयात् त्ववुक्तरा्याङ्गींकार तद्विराधापत्तः । उपामनाविषया- 
शामन्रह्मन्त तदृवोधक्ानां ब्रह्मामिहपक्तया ब्रह्मविद्यात्वहानेः । - 
कारण. परं व्रह्म परं घामत्याद स्मूतीना मपि विरोधात् । अन्यथां 
सनो ब्रह्मणोऽन्यथा कथनन त्तच्डरतेः प्रतारकन्वापलश्चं । अथा- 
भोकविष्रमोजनकथनविं कममुकिहेतुत्वन वदतीति न प्रतारफ- 
त्वामिति विभाव्यते, तव्प्ययुक्तमिष्याह । * अपरञ्चष्याद्ि # | यकि 
तथा स्यात् नता याऽभ्यथा सन्तमित्यादिनाऽन्यथा क्वान निन्दन्ती श्ु- 
निध्िसशुदिद्वारा करममुक्तिहतुस्वेम तदुषासनां न वदत् । आत्मा- 
पहारण महापापापादकतया चिक्ाशुद्धिजनकरवात् । कि । इषं 
ग्यासश्यापि न सम्मर्तमित्याह । # स्पष्टाथोनामित्यादि #। यवि 
हि नेवामद्हमस्वं व्यासोर्भभप्रयात् तक्रा रष्णरामादिपदानि देवना- 
बाधकानि ब्रह्मवाचकानि वति सन्विह्य तक्निणयमपि कशचित् क- 
धात् । अतः भुतिविराधो व्यासाशयविरोधश्च न वेयासदश॑नानु- 
स्ारिणो युक्तं इत्यथः । एव तन्तं दूषयित्वा खमतमाह । + पएव- 
श्न सतीत्यादि > । उक्तहेतुभिः सवासां भरुतीनां ब्रह्मनिरूपकत्वऽपि 
सति उक्तरीत्या यागत्रद् धमेमेदकतधर्मिभदेनामिभावाजिनयागयत् 
तेषां वसद्धिधावयानां परस्परभव् आवदयक इति । अना हेनारुम- 

यतःपाशा रञ्तुः। पतद् ङ्ाकार मेष्ापस्या अयम स याभ्यामसखाच- 
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व्यक इत्युमयतःपाशारण्नुरिति भतिरभिषीयते। सर्ववेशन्तपरब- 
यम् । अनेकक्पनिरूपकरः सवैवेदान्तैः प्रययो हानं यस्य तस्तथा। 
ब्रह्मणोऽनन्तरपतेऽपि यानि यानि इपाणि विविधैर्जवरिशुपासितु 
शक्यानि तानि तानि क्पाणि तैसोर्वदान्तेनिरुप्यन्त एति ताबू- 
पात्मकमेकमेव ब्रह्मययः । तत्र हेतुश्वोदनाध्रविरेषाद् इति । यो- 
धते कतैव्यतन बोध्यतेऽनेनेति चोदना विधिवाक्यमिति यावत् । 

जद क्ये) कद्यरः सवके 

मेद् भुतिविरोधादेतदनङ्कीकारे चैकदेशिमतवत्ुपाणामिधाकन्पित- 
त्ापत्या चाभयथापि दाष शति पप्र इव्यथः । सन्र सूत्रप्रतीकमु- 
पन्यस्य समादधते । # अभिधीयत इत्यदि # । सुत्र व्यधिकरणे- 
पदो बहुवीहिः। प्रत्ययो विश्वासोत्पादकं शानम् । यद्यपि माध्य हान- 
मेवोक्तं तथापि लोष्टे प्रल्ययपद्स्य विश्वास प्रसिडस्वष््र शम 

हिम्ना तथा व्याख्यान ऽप्यद्ाषः । परतिक्षा च ब्रह्मतवुपासानोमयकिः 
षयिणी वोध्या । नन्विद्म्परतिह्ावाक्यमुपासनापरतयेव प्याण्यातुमु- 
विम् । अतीतपाषे ब्रह्मल्ानपरकारस्यारत्वात्। तेन निर्णति षस्तुतश्व 
यथा ज्ातस्वरूपस्य गुरुप्रभूनेरुपासनं ष्यते तव्रृप्रह्मापासनस्व 
करोभ्यत्वेन विखायैरयद्, न तु श्रह्मपरतया$पि । तञ्छानप्रकारश्व 
्रागेषोक्तत्वात् । यदेकमञ्कतमनम्तरूपमित्यनन्तरूपभुतो वृ्तिख- 
ङुोचन मानामावादसङ्कुखितवृत्तितया गणनापरिष्डेद् रहिताना डपा. 
णां निरूपयतुमशक्यत्वादल्याशङ्कायामाहः # बरह्मणा दव्यादिकतथा- 
ख विरुद्धधर्माश्चयतया सामाम्यतो ब्रह्मह्ानस्योकरवेऽपि, कलमत- 
ङपपत्तरिल्यग्र ब्रह्मणःफलदातृत्धस्व निर्णीतन्वासत्र कथं फल ददाती 
ह्याका ङ्कायां तेस्तैः ङपत्तेन तेन सानन तरन्फल ददातीति बोधः 
यितुं तसत्फलसाधकोपासना्यं तत्तव्रुपनिङूपर्णामति प्रयोजनश्वा- 
जुकतत्वेन तच्िरूपणश्यावश्यकत्वात् सर्थषां निङूपणाराक्यत्वेऽ्पि- 
कियतां निह पणे ऽनुपपस्य माधार्खायमपि प्रतिज्ञां इति मादः । 

नन्वेधं हेतुबोधकपदासङ्कतिः । बरह्मणो नित्यत्वेन नच्छानश्य च्छ 

विधेयत्वेन पुरुषव्यापारधिषयत्थस्य तश्र वक्तुम राक्यत्वादिल्याश- 
कायां देतुमुपन्यश्य श्याकुवेन्ति । 
# द्यत दृ्वादि #। तथाच वच्चपि ब्रह्मत्व ब्रह्मणो म चोदन 
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तस्याविरषादियर्थः । यथैकस्मन्नपिष्टोमे शाखाभेदेऽपि चोदना 
तयेव भवयमिनष्टोमेन यजेतेति । तथेहापि सर्वेषु वेदान्तेषु ब्रह्म 

तेनैवोपासना विधीयत इति तथा । आदिपदात् साक्षावपरम्प- 

राभेदेन मोप्षफलकत्केथनमप्युपासननानामविशिष्टमिति भ्रयाजन- 

सेयोगः मंग्रहयते ॥ ९ ॥ 

विषयत्वं, तथाप्य पसनाविषयस्वादरस्त्येव तद्द्वाराविषयत्वमिष्यष्ोष् 

धतद्रेव बोधयित विभजन्ते # यथेद्यादि # । इहापीत्यस्यव व्यास्या- 

नम् # सर्वेषु वदान्तेभ्विति *। # तथेति # चोदनाथामविदाषः । 
ननु शाखान्तराधकरणे केवलानां रूपादीनां व्यभिचारित्वे इदि- 
कृत्य, एकं वा संयोगरूपचोदनास्याऽविरेपादिति सूत्रे संयोगादि- 
रूपहेतुचतु्येनाभेदः साधित दाति प्रत एकन हेतुना कथममेद्- 
सिद्धिरित्याकाङ्कायामाहुः। # आदीव्यादि # । अत्र भाष्ये रूपसंभ्र- 
हानुकतिस्तु साध्यनिेहोनेव रूपस्याथादेव सिदिममिग्रेल्, सूत 
चोदनायाः प्रथममुक्तिस्तु चोदनाविषयस्यापासनध्यापि सववेगा- 
म्तप्रलययत्वक्ञापनन तद्विषयस्य ब्रह्मणस्तदृद्धारा तथात्वह्ापनाथा । 
तेनान्येषां श्रयाणामपि सङुहः। अथवा चोदना च आदो च तत्समा- 
शारश्चोादनादि । तम्याऽविषः समानत्वं चोदनाद्विरोषस्तस्माहि- 
ह्यर्थो वाध्यः । तथाचेवे संयोगरूपचोादनारमकहेतुश्रयस्वापि चनो- 
द्नादिपदेऽभिप्रेतत्वात् सुखेनाभदसिदधिरित्यथः । आसख्याया उ्यभि- 
चारितः त्वम्रप्रदङ्नीया । 

पवश्चाव सूत्र ब्रह्म तदुपासनं च सवेवेदान्तप्रस्ययं तन्तदुपा- 
सनावाक्येषु तत्तक्नानाधमवत्तया प्रतिपादनऽपि न मिद्यते। चोदना्च- 
विरोषात।यत्र यत्र चदनाद्यविशोषस्तव्नेकवाक्यष्वनकविधतया प्रति- 
पाद्नेऽप्यमिन्नम। नानाशालोक्तज्यातिष्टोमादिवदित्यतुमानं सिद्धति 
तेन ब्रह्मणत्तत्साक्ात्करारस्य च साक्षात्पुरप्रव्यापारविषयन्वाभावेऽपि 
खाश्चात्कारसाधनभूतप्रमाणसम्पादनद्वारा तादशब्ञात्तसम्पादनदहारा 
च चोदनासम्बन्धा वत्तन एवेति तथा पुरष्रव्यापारस्यापि सम्भवा- 
द् ब्रह्मपक्षन्वभप न हनोः स्वरूपासि त्वमिति हेयम् । नचेव सति 
प्रतिक्षापि केवल विकज्ञानपरतयेव भ्यास्यातुमुचतेति शङ्ाम । पक्ष 
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भेदान्नेतिचेदेकस्यामपि ॥ २ ॥ 

ननु दरव्यदेवताभेदाद् यागभेदवदुपास्यानां धरममेदेन मिथो- 

भेदादृक्तरेवसिद्धि मेदानेति चेदियनेनाऽऽशङ्का वत्परिहारमाह 

मूजरकार, एकस्यापीति मूत्रावयतेन । यथकस्यामपि शृीतपोड- 

क्षिक्रायामरतिरात्रव्यक्तावऽग्रीनषोडशिकायाः सक्राशाद गुणा- 

ऽपिक्येऽपि नाऽतिराजमिश्नयागतम् । अतिरा्गक्षणकर्तराभि- 

करय तत्तद्रहणाग्रहणयोर्भिधानादेवमिहापि ब्रह्मजाधिक्रय तनद्ध- 

पैकिष्य्यापरशिष्टययोरुक्ततान ब्रह्मोपामनमिन्नतमुपामनामू । 
तथाच ब्रह्मपर्मसेनाभेदस्य विवक्षितलात् तदुक्तहैवमिद्धिः । एवं 

ययय कयन 

वाचक विन्ञानपदाध्याहारपिक्षया पूर्वपादान्तिममत्रे जेमिनिमताप- 

न्यासे धमेपद्न चोदनालक्षणतयाऽत्र विक्षानपरामशषत् पूष तु 
शदरायण इनि पूर्वपदोक्तब्रह्मणः सेक्षिहिततया नत्परामहस्यापियु- 
त्वाद् बिद्याविचारस्य वध्ाधीनत्वाश्च तत्परतया व्याख्यानरप्य- 

दोषात् ॥ १॥ 
मेदा्ननि चेदकस्यामपि ॥ अस्मिन् मते कचिन्तेकस्यामपी- 

ति पठन्ति । अधस्तु वश्रापि तुर्यः । सूत्रप्रयाजनं तन्ना भ्याकु- 

बन्ति # नन्वित्यादि # । # मिथामदावृक्तहन्वासिदधमिति # पर- 

स्परं कपमेदादत्वेकदेशाभावन पूवसूत्राक्तस्य हना: स्वरूपाम- 

सिम् । # इहापीति * उपासनााक्यस्त्रपि। # नत्यात्र # न ब्रह्मणो 

यिन्ञत्वमरतम्तदुपासनास्वपि न भिन्नत्वमिन्यथः। पठे सूत्रं व्याख्याय 

सिखमाहुः । # तथाचलत्यादिं # पोडतप्रहणादिवलयप्रह्यधमन्वन 

वेद्ामेदस्य विवाश्चितत्वात् त्वदुक्तस्य मदररुपम्य हनारव प्रन्युत म्ब 

ङपासिद्धः । रह्म ततुपासने च न सववदान्तप्रत्यय रपमदादित्यवं 

प्रतिसाघने धमेमदेन रूपभेदः साधनीयम्तत्र रुूपमदा घममदतू- 

मिक्षाहियागवदित्यश्र, न भदोऽतिरात्रवदिति श्टान्नन हताः साधा. 

रण्याव् भ्याप्यत्थासिद्धिरिति तेन कूपमत्रासि दा प्रतिपक्षहन(रेवा 
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सति यत्रेकस्मिन्तुपास्ये स्पेऽन्यस्माद् सुपादधिका गुणा उच्यन्ते तत्र 
तेषामुपमंहार उचित इति मावः । अत्रायं बिशेषो बेम: । उपास- 
ना्रषयेणलिरेष्प्ररिष्टं ब्रह्मत हालेतेष्मेकतरं शूप य उपाक 

सिद्धिः । मत पतर गोपालोपासनायां, चतुमुजं शाड्प्वक्रशादङ्कपश्यग- 
वान्वितमिति चतुभुनध्यनमुश्त्वा, ष्यायन्भनसि मां निलयं बेणुश्र- 
ङ्गधर तु येति हिभुजध्यानमप्युक्तमतो न धममदाद्रपमेद पति तवेष 
होषाद् राद्ान्तहेनुनिवृषए इत्यथः । नन्विदं पूवरपादन्त पव साध- 
नीयम् । ब्रह्मणः फलदातृन्वस्य तत्रवाक्तत्वात्। पव्रान्तर तत्साधनस्य 

कि प्रयोजनमिव्याकाट्ूायां वक्ष्यमाणोपसंहारसुश्रधिचरेण तदाहुः । 
# एषं सतीत्यादि # । # पवं सनात # उक्तरीत्या वेद्यक्षय विधेक्षये 

ख सति । # तत्र तेषामिति *# न्यूनगुणकेर्पघकगुणानाम् । तथाच 
गुणोपसंहार: प्रयोजनमेतस्यति तद थेमत्र विचार इत्यथः । ननु उष- 

संहारो नाम उप समीपे संहरणं, तत्र तत्रोक्तानां धर्माणां हेतुबछा- 
हावाप इति यावत् । तदत्र तत्तह्वाक्यश्नुक्तानां गुणानां तन तन हे- 
तुना तद्धाकयोक्तं विषय सस्ामनुसन्धाय षिरिटवुद्धो विपयीकर- 
णम् । एतश्चाग्र, न व। विक्ाप्रादिति सुभ्रानन्तरं, दशथनिसूरमासे 
वक्ष्यते । अत पतदथत्वमरतवृधिकरणस्य न युञ्यते | अश्र हि सर्वषा- 

मुपासनाविषयाणां ब्रह्ममिदाद् ब्रह्मत्वेन रूपकेयस्य यथाकथेखिम्मो- 

क्षफलकत्वाश्च प्रयाजनंक्यस्य सवे त्रोपासीतेत्यादिचोदनक्यस्य तर 
हत्वेनोपासनाद् ्रह्मोपासनेत्यास्यैक्यस्य च सिद्धत्वात् सवसामु- 
पासनानामेक्ये प्रात्त मव सवधर्मोपसंहारप्रापेम्तश्र तत्र त्वदुप- 
ततसतत्फलकथनाञ्च भदे प्रापे सवानुपसंहारस्यापि परापे तस्पाव्य- 
प्रापिषिरोधादिष्याक्षाङ्कायां, तथा यन्र ब्रह्मस्थनोपाखनं विधीयते त- 
रेवं ययेक्यालद्वाकयवेचस्य गुणो पसहारनिणयो मवति, यत्र पुनन. 
हत्वेनो षामनं न विधीयते यथा प्राणविच्यादो, त्र ब्रह्मरवेनोपासना- 
धा अभवन वेधेकषेयाभाषात् कथं निणेय इत्याकाङ्कायां च सर्वष्ाश्व 
भ्यायस्य तौल्यादनेनेव निणयो विगेधाभावश्चेत्याशयेनाहः । # भत्रे- 
ह्याहि # भत्र गुणेपसहरि बक्ष्यमाणङूपो बिरोषः प्रवोजकमेशवला- 
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तस्य तंत्र मवे गुणा उपमंहरसुमुचिताः। यस्वनन्तपु परिमुतिह्ूपेषु, 
अॐमियेतदक्षरं ब्रह्मति ्ालोपास्ते तस्य शालान्तरीगा अप्येत- 

दक्षरोपामनपरकरणोक्ता एवापमेहर्तव्या, नान्ये । तदरपमधिकृयैव 
तेषां गुणानां कथनात् । अन्यधाऽतिप्रमद्ात् । शयं तृपामनामा- 
गीवा ग्यवभ्योक्ता । भक्तमागीया सेतद्रिरक्षणा, साभ्मरवा- 
स्येति ॥ २॥ 

उक्चयः। उपासनाविववेष्वसिटष्पवताररूपेषु नुन्यं वह्मल्वं वेक्राम्न- 
घाकयैरवधायम् । तप्वरकलरं रूपं यो, ब्रह्मन्वप्राध्रान्यनोपाम्न नस्य त- 
स्मिन् रुपे सर्व गुणा उपमेहनुमुजिनाः। उपमहारप्रया जक्षस्य विस- 
डसबधमीधयप्रह्मस्वरपप्राधान्यस्य नच्र तनानुम्बाहिनन्याश्रुक्ताः। प- 
लदशलन्पादापान्त्य लमाहारादिसष्रठय स्फुटीभविष्यति । यस्त्छन- 
म्तषु विभूनिरूपधु वर्णान्मकाङ्करादिपु तद्रुपप्राध्रान्ये ब्रह्मत्वस्य 
गाणन्वं चानुमन्थाय उपास्त नस्यान्यश्िकाम्तदाया पतापमहसब्या 
नान्य । त्र हतुः # तद्रपामित्याहि #। # अन्यथानिप्रमद्गादिति # 
प्रकश्णानादर नहिशधप्रसङ्गात् । तथाच तत्तद्रपानुसन्धानकरतया 

व्यवस्थया विधयमनूनापमहारानुपसहारप्राप्त्यप्रापरावगधाभावाद्- 

स्यांधकषरणस्यापसहागथन्वं सुखन युज्यत । क्रिजान्यत्रापि तस्त 
हिभूतिरूपवधेक्यादन्यपां च हतूनां नत्र सस्यादननेव न्यायन निणय 
व्यधः । अ्नापासनामान्रनिणयं न क्रियन्ऽप तु यद् व्रह्मप्रा्िसा- 
घनन्वेन विवश्चितं तस्थ सवस्यत्याशयनादुः। # मर्छत्याद्रि #। 
# अन्रहतिक# नवा प्रकरणमद्रात् परावरायस्र्नादिव््यस्य 
हितायभ्यास्यान । नचापासनानिर्नया भतरप्रमिजरनादप्रस्नुम- 

स्वाश्च नदृभ्यवस्थास्मरणमाकास्मकामिनि वाच्यम । गापा्नापनीय, 
भक्िरस्य भजनं नवि हामुन्रापाधिनराद्यनामुष्मिन मन ऋन्पनमेष 
तदेव च नैष्कम्यमरिति लक्षणमदन, सम्प्र च, कृष्णा पय पगे दव 
स्तं ध्यायत् तं रसत तं भजदिति ध्यानम्पापासनाना [भिश्नतया 
विध्वानन चोपासनातिरिक्ाया भक्तः प्रसिद्धत्वात् प्रस्नुनन्वाश्च 

तदभावात् । पकस्मिन्नव प्रकग्ण सृषटिकलन्वारिना माहम्यस्या- 
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नननिष्योममेवोदिश्य यावन्तो धमासतेततिरीयके पठ्यन्ते, 

ताग्नो बाजमनेयके। तथाच लदुक्तरीसा बाजपरनेयिनां तद्धरमाप- 

हारोऽपि न्याय्यो मपरे तेवं सः । श्ष्टाचारादिविरोधाव । 

तथा पञ्चाग्निविधामधिङयेोक्तोऽपि पष्ठोऽमि् च्छन्दोगे; कयत 

उपतहरतम् । त्येवायर्मणिनैनैकस्मिन् स्पे रूपान्तरधमो इति 

प्राप्ते उत्तरं पटति 1 
[भी 

ससन प्रियन्स्थ च धोधनेन धुत्यन्तरेऽपि श्रुतीनां माहात्म्यक्ञान- 

पू्रकसुददस्नेहरूपभक्त विव तात्पयावसाय।च । ननु विहितावि- 

हितमदन मक्तिमारेदधिविध्यादश्र कस्य वयवस्या वाच्येतिचेत् । भी- 

भागवते श्रीनन्दरादीनां फलकथनेनार्विहितभक्तेरपि प्रामाणिकत्व- 

सिद्धौ मन्दरमभ्यमयोर्थे तदग्यवस्धाबोधनस्याप्यावह्यकत्वावुभयो- 

रपति बुद्धयस्व । ननु सूबक्रारणदं फुष्राक्तं यनैवमुच्यत इतिचेत् । 

उच्यत । अप्रिमसूत्ररवकारस्यानुपसहारहतुताकथननात्र यथाधि- 

कारनिर्णयम्चनाव सूचितमिति जानीहि । तस्मान्नात्र शङ्कुालशः। 

पवश्चास्मिक्नधिकरणे दं सिञ्म् । यो देवानां नामधा पक पष, 

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्तीव्यादिश्रुतिमिः, येऽप्यन्यदरेवताभक्ता 

इत्यादिस्थूतिमिश्च मगवतः सवरपत्वात् तेन तेन रूपण भगवत 

एष तत्तन्फलद्रातृत्वं काण्डद्वये पुराणेषु चेति । तेनादिलयाद्यङ्गोपा- 

सनास्त्ाप ब्रह्मापासनान्धमघति च सिद्धम ॥२॥ १॥ 

अनः परं ताः कथं कत्तव्या हइत्याकाट्धायामप्रिमसूत्रषु तत्प- 

कार उख्य इत्याशयेन मूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि #। तथेति 

र्य इषठान्नः । अयमर्थः । यथा कमणां वैलक्षण्येऽपि संयोगरूष-" 

चाद्रनास्याविराधादिति शाखान्तराधिकरणोक्तन्यायादेकयम्, एव- 

भुपामनानामपि तेनैव न्यायेनावान्तरेक्यमपि सिम । तथात्रास्यैष 
हेतेशुणोपमेहारप्रयोजकतयाऽनेनैव हेतुना ज्योतिष्टामादि यागेषु शा- 

खान्तरोक्तगुणोपसहारोऽपि न्याय्यो भवेत् । तत्करणे रि्टचारवि- 

रोधत्तद्धियाराखान्वरोक्तानादरे उपासनायामपि तद्ापस्या पञा- 

ग्थादिषियासु षष्ठाम्याचनुपसंहारापतिरथवेणाधुक्तरूपेषु कूपा- 
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स्रध्यायस्य तथातरेन समाचारे ऽधिकाराच्च 

सव्रवच तन्नियमः ॥ ३ ॥ 

खाध्यायो वेदः स एकमेव कमे शाखामदेन भिन्नमिन्नष- 
कारकं बोधयतीति तत्गुक्तः सम्यग्भूतेऽप्रप्टोमादिगक्षण आ 
चारे वत्तदङ्गाचारनियमोऽन्यूनानाधककरणयक्षण इयथः । ताव- 
द्धिरवाङ्यीगमम्पत्तेरधिक्रकरणस्याप्रयो जकनवात् तत्रतामेवाङ्गा- 
नां करणम् । ननृक्तं तद्धमाणापप्युपमहारस्वदृक्तरीया मम्भव- 
तीयत आह । अधिकारादिति । सर्वषां शाखिनां खसशाखोक्त- 
कमण्येव्राधिकायो न परशालोक्तेपप्यतोर्भप तथा नियमः । च- 
कारात् स्रश्षालोक्तात् कर्मणोऽनिरिक्ततत्करग्णे न्युनकरणे च 

ग्वत वदः यसय चवर 

म्तरधरमानुपसहारापत्तिश्चति शिएराचारविगधनीव्ये प्राप्न तत्ममा- 
धानाय गुणानुपसंहारहतुफथननापसषहारप्रकार धदन्नु चरं पटठती- 
ति बोध्यः ॥ 

स्वाध्यायस्य तथात्वन समाचारऽधिक्राराश्च मचवच्च तकिय- 

मः ॥ अत्र दाखान्तराधिकरणाक्तहतोाः पूचसत्र परामशात् पूवतन्त्र- 

बिचार्यये पूर्धकाण्ड च स्वाध्यायशाब्दस्य वदवाचकत्वन प्रमिद्चर- 

स्मय सूत्रे तथात्वनल्यनन तवुक्तस्य प्रसिद्धस्य प्रकारस्य, तक्नियम 

हति तच्छद्ेन तत्प्रसिद्धाङाचारस्य च प्रह्णमित्याशयन उर्ीकुव- 
म्ति। # स्वाध्यायो वद श्त्यादि # । ताचन्मात्रनिरूपणस्य यागे 

ताषदङ्ककरणनियमने ब्रीज स्फुटाकूवन्ति । # तावद्धिगि््यादि । # 

तथाच निरङूपकप्रकारमदस्य धाधक्रष्य सत्वान्नापमेहार इत्यथः । 

हितीयं हेतुं व्याकन्तुमवनागयन्ति । # नन्वित्यादि #। तथाच शा- 

खान्तरीयप्रकारविशपकथनस्योन्पन्नशिण्प्रायत्धन नेधन्यात् स्वल्प- 

काम (मिवञजसनयिभिनेत्तिरीयाचुक्तकरण, अधिक तत्रानुप्रविषटमिति 

न्यायन वाघामावान्चास्याप्रयोजक्षन्वमाशदु्य हन्वन्तरमाहत्यथः । 

स्थाकुन्ति # सर्वपामिल्यादि # । अधिकारं पष्टम्माव सम्प्त्यन्तर- 

१२४ 
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यदस्यकरपण यादि मायश्िसश्रवणमपि तन्नियमे हेतुः समुश्वीय- 
ते । अते एवे क्वचित् परशाखोक्तमपि व्यवास्थितविकरपविषय- 
तेन करपसूत्रे उच्यते । विकल्ये तुभयस्याशास्राथतयुपपंहारे ब् 
भयस्यापि शाब्खायतमतोभपि नात्रोपतेहारशङ्का । अत्र ष्टान्तमाह 
सवषदिति । यथा सवा होमाः सक्षपुयीदयः शतादनपयैन्ता वे- 
दान्तरोदितत्रेतारन्यनाभिसम्बन्धादथर्वणोदितेकापिपम्बन्धाच्वायरव- 
णिकानामेव कालेन नियम्यन्ते । तथा तत्तखाखायास्तथाला- 
तत्तदुक्त एव कर्मणि तत्तच्छाबिनामधिकाराच्च स्वस्वक्षाखोक्ता- 

दय शकटः वषि ठकि 

माहुः । # अत पवेवत्यादरि # । यत उक्तहत्वारस्ति कमनियाम- 
कन्वमरत पव हेतोः काचिद् यथा, कुपु ऽसात्यदमानमावत्त कुटशुर- 
सीति वत्यह्मादानमन्त्र, यथा वा, उितानुदिनकालाभ्यां विकल्प 
त होमे, उदित जुहायनुदिते जुहानीति नंत्तिरीयवाक्यद्वयोक्तं 
घर्वाख्पतविषयत्वन तत्ततकट्पसूत्र उच्यते । यदि प्रकारभव्ाक्तर- 

िक्षारस्य च नियामकत्वं न स्यात् तदा तत्र तन्न व्यवस्थाप्यत । 
यदि तत्र न व्यवस्थाप्यत तदा विक्न्पो वा उपसदारो वा प्राप्नु 
यात् । तत्राचे पंच्छिरव्वनाटदोपवृषएटत्वावृभयस्याशन््रारथत्वम्, उप- 
संहारे तू भयस्यापि शाल्राथत्वम् । तथापि विरुद्धत्वात् क्तु न 
शाकषयमिति भ्यवस्था आवदयक्री । अतो व्यवस्थावशाद्पि न कमेण्यु- 
पसहारशङ्कति न पृवोक्तस्याप्रयाजकत्व म्रिलयथः । ननु यदा शाखा- 
मेदा न सिद्धस्तदा स्वधिक्ारनियामकन्वाभावानुपसंहारः स्या- 
हित्वत आहुः । # अत्रत्यादि # । ददशऽपि ध्ये दण्न्तमुनखेन निया- 
मकमहेल्य्थः । भ्याक्रुवन्ति। # यथत्यादि # । यथा सवाः सम्ब- 
म्धिमेदाक्चियम्यन्त तथा विभागाभावनृशायामपि तत्तद्वदे विद्य- 
मानायस्तच्दाखाया पव नियामकत्वात् तचयत्य्थः। एवम त्रापसंहार- 
हतुः शाधितः । निरूपणप्रकारभदादिवाधकराहत पव वचाभद उ- 
पसहारपयाजक्र इति । पव कमण्युपसहारषाघक्रान्युक्त्वा तेधामुष- 
संहाराधकनापुपासनायामपि पुन्यन्वात् सत्रवद्चन वकारण ता- 
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दन्युनानतिरिक्तकरमकरणनियम इयर्थः । प्रकृतेऽपि यद्रूपोपासना- 
प्रकरणे याबन्तो धमां उक्तास्तस्मिन् रूपे ता्रदधमवच्चेनेबोपा- 
सना काया तद्बोपकपपाणानुरोधाद्, न तु रूपान्तरोपासनपरकर- 
णोक्ता साधारणधपन््ेनापि । तथा सति मत्स्योपाप्तकस्य चाप- 

शषरादिकमपि भावनीयं स्यात । पुरुषरूपोपासकस्य च लक्षणे- 
जनायामशृद्धादिकप । नन्वायप्रणोपनिषत्सु श्रीरामोपामनायां 
यो वैये म्स्यकृमांचवरतारा भुभुवः भुवस्तस्य षै नपो नम 
इति वास्येन तदितरावताररूपतमुच्यते ॥ तेन तद्ध्मष्व- 
एप्याक्षप्यते ! । सयमा्िप्यते तद्धमवखम् । तत्रायमभिमन्धिः । 
परमकाष्रापननं व्रह्मस्वरूपमिदमिति हात्वा हयुपामना कार्या । तेनै- 
तस्यैवान्येऽरतारास्तत्तदरूपेण तानि तानि क्माण्ययमेत कृतवानिति 
हेयं परम । नतु तस्पिक्न्र शपेप्यावतारधमवक्तमपीति । 

सामप्यश्र सटुहादेनोम्तत्रापि सङ्कमयन्ति # प्रकतेश्ीष्यादि # । 
# तथा सतीति # तदूबाधकप्रमाणमननुरद्ध रूपान्तरासाधारणध. 

मोपसहरेऽङ्ीकृते सति । तथाचेव तद्धावन निरूपणपरकारमतवूाधि- 
कारभेदसस्बन्धमेदरूपस्यानुपसंहारनियामफतयम्यापि वरघापत्या अ- 
पराध आपचेतातस्तथा न भावनीयमित्यर्भः । पलदेवेनत्पादान्ने,न वा 
तत्सहभावाश्रुनेरिति सुब्रहय सन्स्यति । अत्र वादी साम्बन्धिक- 
नियमस्य प्रयोजकत्वे शङ्कत । # नन्वित्यादि # । तथाचाोक्तमन्व- 
घणच्दरीरामस्यावतारान्तररूपत्वे प्राप्न तदुपासकस्य तथा माषना- 
धिकारस्यापि प्राप्ति मन्त्रलिङ्विरोधाद् यो यत्मम्बन्धी नेन सन्स- 
म्दम्ध्येब ग्राह्यमिति सार्बन्धिकाऽनुपसंहारनियमाऽाश्परयोजक 
इत्यथः । अत्र ततुकतमुपगस्य सुक्षमक्चिक्षया समाद्धने । * सत्य- 
मित्यादि # । # तत्रायममिसन्धिरिति # । आक्षपः्माशायः । 
# कार्येति # । अवतारशूपोपासनक्न कार्या । # नि चयं परमि- 

ति # | मन्त्रेऽ्बताराणामेव नसकत्रिधानदृशानात् तथा भावनीयम् । 

र अभ्यावतारधमरबसवमिनि # । लक्षय जनायामत्व-किणचक्रवरवाद्रि 
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तथाच तरसि्तासमन्नवतारे वत्तद्धम॑वानिति श्रु बोध्यते, न तु पर्व- ` 
्आपि। तत्र बाधकसुक्तमेव । भराणादयुपासनास्वेतावाने पिरेषो, यथा 
करमण्यतिरेके परायाशत्तश्रवणं बाधकम् । श्रीरामस्वरूपाथुपासनामु 
च तेनावतारेणाफवकमंणसतर भावनेभ्पराधो बाधको, योऽन्यथा 
सन्वमास्मानमियादिवाक्यश्च। न वथा प्राणाचुपासनाघु अधिकगुण- ` 

स्येतरत्रोपसंहारे फिथिदवाधकं दृश्यत इति सत्क शाक्यते इति। 

कुतो न भावनीयमित्याकाद्ायां तश्र हेतुमाहुः । # तथेत्यादि # । 
यथा तसच्छाखायां ज्योतिष्रोमादिस्तव्रधमेवान् बोध्यते तथा तस- 

¢ ® 

तापनीयषु तन्तद्वतार तत्तद्ध्मवानिति श्रुत्या बोध्यते, न तु सवेत्र ` 
तद्वानतस्तथा भावने शाख्ातिक्रम इनि तथा न भावनीयमित्यथः । 
नन्वाक्षेपे कथमतिक्रम इत्यत आहुः । # तश्र बाधकमुक्तमेवेति # । 
आक्षेपे निरूपणप्रकारमेद्ादित्रयरूपं बाधकमुक्तमेव । तथाच तस्य 
यदि बाधकता नाङ्गीक्रियत तदा शाखाकृताऽग्नष्टोमा्यङ्नियमः 
सर्वैष्वप्याथवैणिककायेतानियमश्च भज्येत । भतस्तदभावायाश्रापि 
तथा न भावनीयमित्यथः। ननु पूवैसूष्रोक्तहनुना सर्वक्यसिदधौ सर्वत्र 
सवैगुणोपसंहारः प्राप्तस्तत्र समाचारसूत्र निरूपणप्रकारभेदाधिकार- 
मदाधिकारभवप्रायश्चित्तादिश्रवणसम्बन्धिमेदानामनुपसंहारनिया- 
मकत्वमारतम् । तन तच्छाखिभिस्तत्तदधिकारिभिस्ततसम्बन्धिनिय- 
ताः खाधिकारानुमारेण स्वशाखोक्ता गुणा उपसंहत॑व्या, नतर इति 
लिद्धम । तया सनि प्राणायुपासनायां शाखान्तरोक्तगुणोपसंहारो न 
स्यादित्यत आहुः। प्राणात्य #।नच निरूपणप्रकारभेद रूपमुपसं- 
हारबाधकमस्त्यवाति कथं बाधकाभाव इति वाच्यम् । कर्मणि न्यूना- 
विक्ये प्रायश्ित्तववुपासनायां तथा भावन प्रायशित्ताभ्रवणान्निङ्- 
पणप्रकारभदस्य प्रायाश्चचायुन्नायकत्व पव बाधकत्वं, नान्यथेति 
तल्िश्चयात्। एवं प्रकारमदऽप्यधिकं तश्राजुप्रविष्टमिति न्यायेन दो 
धामावात् तच्रत्यानां पदाथानामवाधेनाधिकसंस्यायां न्यनसंख्या- 
या निवेशतस्तस्या अप्ववबाधादधिकप्राणादिनिवेदोन पुरःस्फूावमेद्- 
प्रतीतावपि प्राणादयुपासनातो भिन्नतया तस्या बाधकत्वाभावात्। यो- 
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ननु पुरूषादिरूपस्य विग्रहस्येव शद्ग्रह्मलादयमेबादतारा- 
म्तरेषपि छीखाकरतेति ह्ञानमनुपपषमितिचेत् । मेवम् । धर्मग्रा- 

हक मानेनेकस्येव शुद्धस्येवानन्वरूपत्रेन सिद्धलाव । वस्तुन शब 
तथातराम्न काविच्छङ्का । यथेकस्थवान्योन्याभावस्यानन्तभावपति.- 

योगिकतदरूपलं तावल्मतियोगिकासन्तामाबरूपत्वं चमावपति- 
योगिकान्योन्याभावायन्ताभावस्ूपतवं चाभ वाभावरूपववऽप्यभव- 

इ्पल्वमेव चा डीक्रियते, तयेहाप्यस्तु । अभावलस्याप्रयोजकलाव् । 

धर्मिगराहकमानस्येव तथात्वात् । तच्च तैत्तिरीयोपनिषत्यु । अतः 

परं नान्यदणीय्ष५ हि, प्रात परं यन्पहतो महन्तम। यदेकमष्य- 

ऽन्यथा सन्तमात्मानमितिवदोपबोधकवाक्या माषाश्च । अतः सुद- 

क्तं तत्रोपसेहारे न किचिद् बाधकं इष्यत इति । पवं प्राणादिविचा- 

सूपसंहारवथाधकाभावेन तस्मिन् साधितेर्भप परविधासु रूपान्तरे 

पू्वांकतरीतिकडपान्तरगुणोपसहाराुपपत्ति शङ्भुत । # नन्वित्या- 
दि ## इति श्ञानमनुपपक्नमिति #। रूपान्तरविग्रहस्यापि शुखनब्रह्म- 

त्वादयमेव तयव्यंशेभ्नुपपक्नमित्यथैः । तत्न समादधते । # मेवधि- 

ह्यादि # । धरमिंग्राहकं मानं हि, यदेकमव्यक्तमनन्तरूपमिति षस्य. 
माणश्रुतिरूपं तेन । वस्तुन पव तथात्वात् । ब्रह्मण पकत्वादत्र प्रकर 

णिनः भीरामचन्द्रस्यैव मगवचस्वेन रावणात् तस्य विरुखधमोधय- 

स्वेन सबौकारत्वात् तस्यैव रूपान्तरेण तत्करणसम्भवेन न, कापि 
शङ्करः । पतस्य बुद्धावारोा् र्टान्तेनोपपादयन्ति । # यथत्या- 

हि # । नियतपदा्थवादिमते माषभिन्नां निवधमुश्रपरतीतिगोखसरे 

य एको भावमदरूपोऽन्यान्याभावपदाथप्तस्येव ताहदातादषशप्रती- 

तिषलेन अनन्तभावप्रतियोगिकत्याचुक्तप्रकारकताषदुपत्वं खीकषि- 
यते,न तु निरूपकमेदमादाय स्लरुपनानात्वम । नदढतृत्र ब्रह्मण 

आओपनिषदत्वेन तद्वाक्यस्यैव नियामकफन्वात् स्यड्पेकयऽप्यनन्त- 

रूपतया त्तलीलाकलैत्वह्लानं स्वरूपकयं च।पपद्यत इत्यथः । भनु 

येषं तल्ीकाकर्तत्वन शानं स्वरूपक्यं चोपपन्नं तर्हिं ङपान्तरेणा- 

पि इपान्तरठीलाकत्तौ इपान्तरष्पि उपाम्तरधमबानिति भावने 
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क्तमनन्तषूपं विं पुराणं तमसः परस्तादियादिश्रतिरूपं प्रमिदध- ` 
परेव । अपरअ । सवीतायुपापनानां हि ब्रह्मविह्ठानसाधमतेन 
श्रुतो निरूपणं क्रियते । यत्मकारिकोपासना भिह्नानहेतुः स भरका- 
रश निरूप्यते । एवं पयेकस्यां शखायां कतिपयगुणनिरूपणं त 
दितरस्यां शागायां तदतिरिक्तानापपि गुणनापमियनत्र को हतुरिति 
पृच्छामः । उपहारेण भराप्षिमनिरूपणे हेतुं चेद् व्रवीषि, तेत्र व- 
दामः । एवं मात न्यूनगुणनिरूपिका श्रतिः स्वोक्तानपि गुणान्न 

वदेत् । तथाहि । उपासनानां ब्रह्मविज्नानप्पलकलत्वस्य निणीततरात् 
तस्य चैकजातीयत्राद् पवत् क्टप्ताङषमाधनमाध्यताद शेषतभि- 

कक 

रपिकरेव श्र्तिनिरूपयेद् । अन्या तुपासनाया नामोक्लोपासीतेयेताव- 
देष बदेद्। गुणानाक्तेपटभ्यतान्न देव । उपमंहायानपि बा वदेत् । 
निरूपयति च गुणाज्नोपसंहायान् । नच स्वस्रशालामात्राध्यतृणा- 

को कोषः । सरवश्रोभयलिङ्कत्वाविरोधस्य प्रागेव निर्णीतन्वादिष्या- 
शङ्ययां तथा भावने भुतितास्पयोविराधरूपं दोषं स्फुटीकरतं भ्रति- 
वादिनमनुयुञ्जते । # अपरं चत्यादि # । तत्रा्तरमुद्धाव्य दूषयन्ति। 
# उपसहारत्यादि # । # तच्र वदाम इति # । तादा उसरे तषा- 
निष्टापत्तिमुद्घाटयामः। न वदेदित्यनेन गृहीतं विभजन्त । # तथा- 
हीत्यादि # । # तस्य चेष्या # । तस्येव ब्रह्मज्ञानस्य त्वन्मत स- 

वगुणोपसहारणक जानीयत्वाद् धटवत्ल्प्ताशेषसाधनसाध्यत्वाद् 
यथा हि परः कारणममुदरायनेव जन्यते,न स्वकेन तद्वत् त्वन्मते उपा- 
सनाया अप्यरोष्रगुणानुसन्धानरूपसाधनसाभ्यत्वादशष णुणनिरूपि- 
केष तिस्तामुपासानां निरु पदेयन्या तूक्तरीत्या वदेद्, गुणास्तु न 
बदेदेध । उपसंहार्थानपि घा षदेत् । तैर्विना उपासगया असि- 
देः । निरूपयति च कलिपयानेव, न त्वरोषान् । तथाचोपसनाशरुतो 
कतिपयगुणकथनमन्यथानुपपद्यमानं सद् रूपान्तरे रूपान्तरीयगुणो- 
घसैहारो शोषायेति कल्पयस्यतः श्ुतितात्पयेषिरोध एव दाष श्य. 
थैः । तत्कथनस्य तात्पयान्तरमाशाड्य निषेधन्ति । # नचेत्यादि # । 
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मुपापतनातिद्धयर्थं सपक्षालामूपामनपकारोक्तिरिति वास्यम् । पर 
शाखाहनिन तदुक्तगुणोपमहारस्याप्यमम्मवेनोपासनाया एवास- 
स्भवापाताव् । तस्मात् स्ठशाखाक्तपरकारिकोपामनायामेव स- 
षामधिकारात्तयेव ब्रह्मधिज्ञानं भवेति। तैत्तिरीयाणां ब्राजसनेयि- 
पमृतीनां चाभिष्टोममम्पन्या। स्वर्ग इव भकरते ब्रह्मक्यात्तनद्वङगानं 
ब्रहमपिह्नानमेव । न हि रूपरमगन्धादिमयां भुश्रि पुरुपमेदनैक- 

स्येव चैकरेकपकारकं यद्रज्ानं न तदहलानम । एतेनानन्तधमेवस्चं 
्ह्मणि ज्ञापितम् । तदुक्तम्, परास्य शक्तिरिविधैव श्रयते खाभा- 

वः दलम कयत कथकः 

तथाचोपासनाया नाममात्रोक्तौ प्रकाराक्षानात् तलर्ड्ाखिनाम् उ- 
पासनाया असिद्धस्तत्रुपकषाराय तथोाक्तिरिति तु न वक्तुं शकष्य- 
मिल्यथः । तश्र हेतुः । # परत्यादरि # । तथाचैवं तान्पयकर्पनेऽपि 
लावन्मात्रफथनानर्थक्यस्य त्वन्मते नादषस्थ्यमपार्हायमवत्यथैः । 
तर्हिं कि नथा कथनस्य तात्प्यमित्याक्राह्भायां मन्दाधिक्रारिणां 
तावक्तैव फलसिद्ध्यर्थं तथा वदूर्तात्याशयं हृद्य तन विवक्षितं 
साधयन्ति । # तस्मादिव्यादि # 1 # तस्मादिति # । त्तु 

कस्य तथा फथनादायस्यानुपपश्नत्वात् । ब्रह्मविज्ञानं भवनीनि ताव- 

उरविशिण्बरह्मसाक्षात्कार भवति । तत्र दष्टन्तलेसिरायत्यादि # । 
तथाच ब्रह्मणि सर्वत्र सवेधममच्येऽंप कतिपयगुणाक्तिब्रटेन तच्रो- 

कतेरेव गुणरुपासनायाश्चरिताथ्यनिश्च यान्न कपान्तर रूपान्तर धर्मो 
पसंहारा युक्त यथः । ननु नाशस्य स्वन्पधरमवन्ाक्ञानस्य ब्रह्म 

कानत्वमिल्यत आहुः । # प्रकृत्यादि # । तथाचावक्षातं विजान- 

तामिति श्रनक्गौनङृतपारच्छदर प्रह्मणि नास्तीति यम्य भूयाधर्ष- 

स्वेन ह्ञ(नं तस्यापि न पूर्ण क्ञनमताऽस्मिर्जानदावपिनुन्याक्रित्यथेः। 

तन सिदमाहूः । * पतैनलयादि # । # पनननि # । स्वन्पगुण 
क्ञानतोभपि फला तत्न तत्र तत्तदृगुणफथनेन । अनन्तगुणवस्व भुति- 

मपि प्रमाणयन्ति # तवुक्तमियादि # । तथाच व्रह्मणे।पनन्नधरम- 

धरवेभप नत्तदुपापासनया नत्त-फलदाना्य नत्र नत्र ता्तानख 
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विढी ज्ञानबलक्रिया चेनि । अत्र सामापिकीति विरेषणादधि- 
धाकृल्पिवतं शक्तीनां निरस्तम् । केचिवाथ्वणिकानां विचां 

धमन प्रकटयतीति तदृव्यवस्थास्मरणं युक्तमेवेष्यथैः । ननु यदि 
खस्वरासोक्तप्रकारिकायामेवोपासनायामधिक्ारो, न परदालो- 
क््रकारिकायामितिचेत् तदा तेत्तरीयाणां गोपालादुपासने, आथयै- 
णिकानामानन्दमयाद्युपासने वाऽधिकारामावात् ततः फलं न स्यात्। 
नचेएटापत्तिः । अन्यशासीयानामपि सृसिहगोपालाद्युपासने भगवद- 
नुभावप्रसादादेदं रैनादितिचेत् । मेवम् । अत्र मन्दानामर्थे खशा- 
खाक्तकरणाऽ्धिक्रारस्य कथनात् । तत उत्तमानामधिकगुणोपसहारे 
खस्वरुचिगोचररूपोपासने च वाधकाभावश्य ब्रह्मणः सवषेव्न्त- 
प्रययत्वेनैव सिखत्वात् तैः स्वस्वरालोक्तादधिकमपि कत्तैव्यमिति 
बोधितम् । फिञ । सवैष्य स्वस्वशाखोक्तोपासनक्ररणे दि बीजं 
तत्तच्छाखायां तस्तु पनिपन्निषन्धनम् । तर्च याहशयागास्मकस्व- 
ङ्प यच्छिर भवितुं युक्तं तत्र ताशत्रह्मस्वरूपवेधनाथै तन्नि- ` 
बल्धनमिति निबन्धे, कमेषद् ब्रह्मभेदराशेतयस्य प्रकारो भीमदाचर्थै- 
पितम् । प्व सति यः स्वशाखाविहितकमेपरधान्येन स्वकामित 
कलसिद्धये उपास्ति, वस्य स्वशाखोक्तमेव कत्तव्यम् । कमरणां का- 
माधिकारकत्वात् । यस्तुत्तरतन्त्रोक्तरीत्या नित्यक्मेणां सहकफारि- 
सषमथघायै ब्रह्मप्राघान्यन तत्तद्रू पप्राधान्येन वोपाले, स तु तस- 
दृनुरूपं परशाखोक्तमुपसंहरताम । श्यमुपासनामागीया व्यवस्या । 
मक्तिमा्मे तु स्नेहत्यव प्राधान्येन विहितत्वादेर्गोणत्वान्नचाशङ्का 
मथो्तरम् । पवश्च मन्दाधिकारिणां स्वस्वशाखोक्तप्रह्यज्ञानसिदा 
घपि तावरज्ञानस्याट्पत्वेन कले विलम्बः । अधिक्रन्ञानेनाधिका- 
धिंकगुणोपसहारेण विलस्वनिदृशिरिति सिद्धयति । ननु खाध्याय- 
सूत्रस्य तथाथेवखे हि कमोदिस्मरणेन वादशोपसंहारानुपसंहार- 
चिन्ता । तदेव वुधैटम । अन्यैस्तथा तदथौनङ्गीकारादित्याकाङ्का- 
यां स्वो सुत्रव्या स्यानं दीकन्तु शङ्करमास्कररमानुजाचायो- 
धु कमेतन्सूषरव्यास्यानमप्यसमञ्जसमिति बोधनाय तद्नुव्रदन्ति । 
# केचिच्विष्याहि *। यदचपीदं तेषां सूश्रविषरणं शाखान्तराधिकर- 
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परति शिरोत्रतापिक्षणादन्येषां तदनपेक्षणाद् वि्ामेद इति प्राप्त 

उच्यते । स्वाध्यायस्येष धर्मो न विधायाः । कथमिदमवगम्यत 
यतस्वथातेन स्वाध्यायपर्मतेन समाचारे बेदव्रतोपदेशनपरे ग्रन्थ 

आथ्वणिका इदमपि वेदव्रततेन समामनन्ति । नैतद चीर्णेत्रतो- 

ऽधीत इति चाधिकृतविषयदेवन्छब्दादध्ययनशब्दाच्च खोपनि- 
पदध्ययनधपि एमैष इति निदधे । तस्मादनवच्यं विधेकतमिति 
सूतां वदन्ति । म चिन्यने । न हयस्य बिधाधमल्वे व्िचभिदक- 

म् । उक्तन्यायेनान्यत्रापि तदुपसेहारस्य वक्तु शक्यत्वात् । नचा- 

कय) कक नाकि ककन 

गस्थस्य, विचायां धमेशाखमिति सूरस्य यच्छावरमाष्यं तच्छाया- 

मनुमरति। तत्रहि कारीरीचाक्रयान्यधीयानाम्बेत्तिरीया भूमो मा- 

जनमाचरन्ति, नेतरे । तर्थंकऽप्निमर्धीयाना उपाध्यायस्यादकुम्ममा- 

हरन्ति, नेतरे 1 तथकऽभ्वमधीयाना अश्वस्य घरासमाहरनित, नतरे 

इति धमेभदात् कमेव आरङ्नि, विद्यायां घमशास्रमितिं सूत्र 

ण विचा यदनमध्ययनमिति यावत्, न्यायं धर्मो, न तु कर्मणः । 

तनान्यधर्मस्यान्यमेदकल्वा भावान्न कमभेद कत्वमिति स्थिनम् । तेन 

द्ामाणिकम् । तथापि साऽयः सूत्रकारानुशयविषरूड इति ते स्फुरी- 

कुर्वन्ति । # स चिन्त्यत इत्यादि # । # चिन्त्यत इति # । युक्ता- 

ऽयुक्तो वेनि विचायेने । हि यतो हनोः । अस्य शिरावनस्य त्रिधा 

धर्मत्व निवाय यदध्ययनधमंन्धे व्यत्रष्याप्यते तदविध्ामेदकत्वामा- 

चाय । तत्स्य विश्राधमेत्वं तु न वि्ामदकम । चोदनाचविदाचेण 

सिद्धे सवौसां ब्रह्मविध्यानामिक्ष्य प्राणाद्ुपासनासु रन प्रभृतरिव 

बरह्मविधाखतस्याधिकल्यानुप्रचदाऽपि ब्रोषा न भवरनीन्युक्तन्यायेना- 

न्यश्रापि तवुपसंहारस्य वक्षतु शक्यत्वात् । सिद्धि च नभ्य तथातप 

विधाभेदकत्वस्याभावात।नचानु पमंहागाथमेव।स्य विद्ाधमेत्वामारो 

बोध्यत इति वाद्यम । मघन्मतेऽधिकरणापक्रमोपसहाराभ्यां वि- 

येकलत्यनिरणयश्येव सूत्रकारानुशयगोचरतया हदयमानत्वादूनदिजा- 

रस्याकस्मिकलत्थापातात् । अतोऽस्य मदकत्वमापाद्य ततोभन्वधम- 

९१२५ 
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ऽनुहसंहारा्थमेवातद्धम॑लं बोध्यत इति वाच्यम् । उपक्रमोपसंहारा- 
भ्यां व्िधकन्वनिणपस्येव दृश्यमानलादेष्य इव भाति । ननु 
तदक्तियेथा तथाऽस्तु, अतद्धमैलबोधनस्यातुपरहाराथ॑कते काऽनु- 
पपत्तिरितियेव । उच्यते । सूत्रस्य तदुक्ता्थते हि तत्तातप्थ- 
करपना । स्त एव च न साधीयान् । तथाहि। खाध्यायोऽध्येतभ्य 
श्यादिषु स्राध्यायशन्दस्य बेदवाचकत्वं प्रसिद्धम् । समाचार. 
शब्दस्य तरिहितक्रियावाचकतं च । तत्रोभयोरपि मुर्योऽर्थो ब- 
ध्यते । तसन् सम्भवति तद्वाधस्लयुक्तः । किवं, न ल- 

त्वसाघनेन तदसाधकत्वकथनमिति तदृव्यास्यातः सूत्रा उपेक्ष्य 
ध्व प्रतिमातीत्यथः । उक्ताथेश्य शावरभाष्याुसारि्वन प्रामाणि- 
फतया तस्योपक्ष्यत्वमसहमानश्चोदयति । # नन्विल्यादिः # । अत- 
खमेत्वोक्तिः कथमधप्यस्तु, तथापि तस्य तथात्वे काऽनुपपत्तिरित्यथः। 
तच्रोपेक्ष्यत्वद्षीजभूनामनुपपात्तिमुद्घारयन्ति । # सूत्रष्यलयाद * | 
सूत्रस्य तवुक्ताथेत्वे हि रिरोवरतोपदेहातान्पवंकल्पना, सूत्रार्थं पव 
तनुक्तो न युक्तः । तवुपपादयन्ति । # तथाहील्यादि #। # तस्मि- 
न्निति + । मुख्यार्थं । ननु सल्यमत्ति मुख्या्राधस्तथापि फटमभुखो- 
न दोषयि्यतो दूषणान्तरमाहुः । # किञ्चत्यादरि # । तथाच तैर्हि 
वि्रेकत्वसाधनागेदं सूत्रमेव व्याख्यातम् । तथा सति शिरोवतस्य 
पररृतापनिवद्वि शेषसंयागनासङ्काणेतया पूवम् बरोक्तहेतोंदत्वे सम्प- 
प्न, तेषामेवेतां ब्रह्मविदां वदनलयतच्छब्दो यथाऽ्यान्यत्रोपसंहारबा- 
धकस्तथा, यत्रेतच्छब्दो नालि । यथा, प्रागतिथिभ्याऽ्नायारित्यादौ 
तादशां धमाणां त्वन्यत्रोपसंहारस्य भ्रात्तावसरम्वाच्छाखान्तरीय क- 
मणि विद्यायां च शाखान्तशयतद्धमंस्व रूपान्तर सपान्तरधर्म्य च 
प्रािरित्यस्या आशङ्काया अनिद्त्तिप्तस्मान्मतान्तशयव्यास्यानमुपे- 
क्यमेवल्यस्य सूत्रष्योक्तशत्योपसहारनियमबोधनन विद्ेकत्षवबाधक- 
निरासाथेतयैव म्याल्यानमुचितमिव्यथैः । पत्रं मतान्नरं परिद्तय पूर 
रपान्तरे रुपन्तरगुणानुपसहारे रूपमेदरस्य नियामफताया उक्तत्वात् 
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परि्टोममेबोदिव्येयादिनोक्ताशङ्काया अनिद्तिरिति। नन्धाथेणोप- 
निषत्सु पठथते, स होवाचान्नयोनिर्यो ऽताराणां मध्ये श्रष्ठो ऽवतार- 
को भविता येन लोकास्तु देषास्तुष्टा भवन्ति, य स्मृता युक्ता 
अस्मात् सषाराद् भवान्ति कथं चास्यावतारस्य ब्रह्मता भ्रति । स 
होवाच त हि नारायणो देव इत्युपक्रम्य पथुरास्रूपं निषूप्य 
निगथते यत्रासो मलतः कृष्णः सीभिः शक्तय; समाहित इति 
तेनास्यायनारस्याशेपावताराणां पध्येश्रप्रधं निरूप्यते । श्रीभागतते- 
ऽपि च, एते चांशकलाः पुमः कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिति गीय- 

ते । पूर्मोक्तरीया तु मतुस्यत। प्रतीयत् इति नेकनरनिदारः । 
सम्भवति । किञअ । ब्रह्मणो निखयवयेनेकस्यांशित्कमन्येषां तद- 

ते रूपभेदं स्फुशकरौ चिन्तान्तरमारभन्ते। # नन्वाथरवणेत्यादि भ ध्यं 
भुतिरुत्तरतापनीष्या । तत्र हि वुतरोसाः सखस्य भगवन्जञानं वक्तु घ्र 
हयनारायणसवादरमुपनिक्षेप । तत्र नामिकमन्ाजानो $व्जयोानि्रष्या- 
एवं प्रश्रमुक्तवान् । अत्र यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् स को भवितेति 
तच्छ अध्याहियते । नच्र यष्ठयाभिक्ञापकं वक्रय, यनेत्थादि, प्रह्म- 
ता मववीत्यम्तम । तथाच लोकानां देवानां तापजनकः स्मरणेन 
मुकतिशाना यः स पव द्ष्ठः । तस्य ब्रह्मता च कैन प्रङारेणति परञ्च 

हथ सिद्धति । ते होषाचत्यादिना नारायणनाशरमुख्यतें । तश्र 
मथुर स्वरूपनिरूपणं भूस्यामवनारज्ञापनाथम् । कथं च ब्रह्मनैत्य- 
श्योर, यत्राऽसौ सेस्ित इत्यादिभिः शक्तिमहितचनुव्यूहरूपणति 
सिद्धति । तेनैवमस्य भ्रीरृष्णावनारस्य पूर्घो्तं धद निकप्यन 
इति सिद्धति । भीमागवते तु ुर्धां शावनाग्मध्ये, रामह्स्णाविनि 
भुवो भगवानहरद्रमिनि भूमारहारकयो रामहृप्णयो पु द्पांशाव- 

तारत्वमुकसवा प्ते चांदाकलाः पुम इत्यनन मवमाम्य॑ चोक्त्वा, 
कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिति कवलस्य कृष्णस्य परद्रह्मत्वमुच्यने । 
यदेकमब्यक्तमनन्तङ पमिति धुव्युक्तप्रकारिकया पूर्वाक्तरीत्या तु नधा 
प्रतीयत श्टेकः सन्देहः । * किश्त्यादिनोक्तस्तु दितीयः । पव॑ 
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दतमि्यपि वक्तुमशषक्यमिति प्रापे । अभिधीयते । घं यस्य 
मिया मूर्तिः, विशुद्धपत्तं तर धाम शान्तमियादिवाक्येरभाकृतो 
भगवर्स्थानभूतः सक्वनामा भगवद्धभेरूप एव कश्चनास्ति । याह- 
देन शूपेण भगवान् कार्यं कर्तुमिच्छति तारख्प वं प्रकरीकृय 
तस्मिन् स्वयमाधरिर्भुयाऽयःपिण्डे बह्धिवत्तत्तत्कार्याणि करोति य- 
स्मिन् यस्पिन्नयतारे स सां$श इत्युच्यते । तत्र हि विग्रहत्रावि- 

श्राप्तम् । तथाच तापनीयानन्तरूपश्ुत्योरितरेतरनिरोधाक्निरवयवत्व- 
बोधकनिष्कलशरुतिविरोधाच्च धेष्ठश्चादिनिखौरासम्मवे धमोणां मा- 
यिकत्वस्यैव शरणीकरणीयत्वात् स्वरूपपराणाम् अवतारान्तरे भ- 
घतारान्तरधमोंपसंहारानुपसंहाराचिन्तया अनुपयोगात् पूर्वोक्ताश- 
ङूमया अनिद्त्तवप्यदोष इति मतान्तरीयग्याख्यानं साध्ववेति पू- 
वपक्षाशयः। तत्र समादधते । # अभिधीयत इत्यादि # मत्र, सत्वं 
यस्येलयादिवाक्यद्वये यथायथं, प्रियेति, विद्युदधति विक्ञेषणाभ्यां षि- 
वक्षितस्य स्वस्य प्राकृतात् सच्वाद् ग्यादरुत्तिः क्रियते । मां भजन्ति 
गुणाः स्वै निगणं निरपक्षकमिति, विखज्ञमानया यस्य यातुमीक्षा- 
पथेऽमुयेति वाक्याभ्यां तस्या गुणानामप्रियत्वस्याविष्युखत्वस्य बो- 
धनात् । नच प्रृतगुणातिरिक्तसच्वस्याप्रसिद्धन्वं श ङ्याम् । सख॑ 
रजस्तम इति निगुणस्य गुणाखय इति द्वितीयस्कन्धे प्राङ्वभ्यति- 
रिक्तनां गुणानां सद्धत्वात् । यथा कापोसे न हि सुतरं, तदेव पुनः 
पो्वापयेमापचमानं सुत्रतामापद्यते, तथा भगवान्निगण्ने पुनशणा 
इति तत्र विवरणात्। स च दव्य रूपः । अन्यथा तस्य मूसित्वथाम- 
त्वथोरनुपपत्तेः। 

रामानुजास्तु । श्रुदससं नाम रजस्तमोभिश्रप्रारूतसरष- 
विलक्षणसत्वगुणाश्चयो द्रऽयविरेष इत्यङ्कीङ्त्य, ससत्ताभासकं 
दर्यं त्रिगुणात्तद्विलक्षर्णामनति वाक्यं च तस्मिन् प्रमाणत्वेनाहुः । 
तस्थातिरकत्वमव, न त्वतद्रपत्वम् । एवमेतस्योपायत्वं साधयि- 
त्वा तेनांश्ान् साधयन्ति # याहरानत्यादि #*। स ख इति # । अव 
तारः । नन्वयःपिण्ड आविभूतस्य बहेषेद्वित्वमे बोच्यत, न त्वं रात्वम 
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भूतं ब्रह्मस्वरूपं च प्रतीयते विग्रहस्य सच्वात्मकतेन धर्मस्पतात् 
त्राविर्ूतस्येव ब्रह्मता समुदितस्यावतारतलेन गणनात् कत्रैक- 
स्येवांशस्य तदुपसं यन तदेवांशतम। यत्राधिष्ठानमनपेशष्य खय- 
मेव शुद्धं साकारं ब्रह्मातरिभवति भक्तार्थं स स्वयं पूर्णो भगवान् 

तः कथमेवमित्याशङ्कमयामाहुः । # तत्र हीर्यादि #।# पकस्येवां श - 
स्थ तद्रपत्वामिति #। आविष्रस्यां शस्य ब्रह्मरुपत्वम् । तथा विस- 
खधमाश्रये ब्रह्मण्याक्ारानाकारत्वयोरुभयोः सत्वाद्यत्राऽनाकारेण 

तजोरूपेण परविदाति साऽश्ावतारः। इवमव निबन्धे प्रथमस्कन्ध- 
तृतयाध्यायाथविचार ऽप, सत्यात्मक् शारार अलाफिकतजसः स- 
वंदा सेक्मोऽवतारः, कायकाल सेक्रम आवेश शति तद्धशकथन- 
मुन बोधितम् । अतः परं श्रषएठयग्रोधनाय मूलस्वर्पे विद्ृण्वन्ति । 
# यत्राधप्रानेत्याद # । अधिष्ठानं सच्वाश्ात्मक्ं शसोरमनपेश्य 

स्वयमरष शुद्साकारं प्रह्म आविमवनीत्यादिप्रकारण पूर्णो मगघा- 
नुच्यते । पतंग व पूणं मगवत््वमरव धण्ठ्यम् । नापनीयवाक्षयषु रा- 
मादौनां श्रयाणां प्रणवमात्रातरयप्रतिपाध्त्वमुकण्या नेन सत्वरजस्न- 
माऽधिघ्रानत्वं प्रतिपाद्य, अग्र अहग्रहापासनायाम अन्नन्सव् साऽहं 

परं ब्रह्म एृष्णात्मक्ा नित्यानन्दरकस्वरूप इत्यादिना निरधिष्ठानस्य 
केवलनिन्यानन्दकस्वरूपस्य कष्णात्मकम्यव धरावणदेवदेष च 
ष्ट्वमिलयथः । यचप्यताशात्वं रामनृरसिहनापिन्याम्नसतःस्धरपे उ- 
ख्यत, कट्पभदन च तथा सिदध्यति । तथाऽप्युमक्रमावतार वष- 
मात्रकायाथतायाः स्फुटत्वात् तनावनारण बनरवमुक्तेः स्पफुरत्वाच्च 
स्वत्पं मोक्ष् तन्वम् । भ्रीवृर्सिहस्त्ररूप नु. यद्वि फिथ जगत् 
स्व प्राण पजति निःसृतमिति कम्पनाधिक्रगणविषयवाक्योक- 
न्यायेन मुक्तिदरातृन्वं नृसिहराजमन्तर स्फुटति, न नु मौम्यरूपनया- 
सुगमोपायेन वा।श्रीरामस्वश्पे तु बहूनां स्वर्पमाधननेव मोक्षदावु- 
त्वेऽपि सौम्यरूपत्येऽपि भूयान् मयादानुरोधः । पुषटिकार्यन्तु खर्प- 
म् । श्रीरृष्णावनारे तु गोप्यः कामाद् भयात् कंमो दइषाशद्यादुयो 
पाः । सम्बन्धाद् बृष्णयः स्नेहाद् युयं भक्लया षयं बिमा इत्वादि- 
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इध्यते । एतदेव च श्रष्ठथम् । अत एव स्वैतः पणिपादान्वसं 
सन्न् स्फः ज्ञापयितुं तोकादिमेनाविवेमुपर तेन यादग्याटम्यी- 
लाविशिष्टं यथदृशारयपोगण्डाश्रवस्थातिरिषटं तत्तदूपं निसमेत्ेति 
बयं जानीपः। नचेवं षच्विदानन्दगरिग्रगोक्तिः सर्वत्र विरुद्धा भ- 
वदिति बाच्यम् । सक्वस्यापि भगवद्धमेल्नेन सन्विदानन्दरूप- 

त्रादव्िरोधाव । मन्त्राद्रधिष्ठातृरूपाणि तु विभूतिरूपाण । एत- 
स्व यथातथा भक्ति प्रपञितम्। तं च प्रकाशाश्रयवद्वा तेज- 
स्वादितिन्ययेन भगवरद्धमणामाषि सच्चिदरानन्दणूपतराद्धीनाि- 
कारिणामप्युपासकानां ककेप्मूनां तत्तफश्दानार्मे्यादिषूपे- 

बाक्याव् बहुभिः प्रकरि्मोक्षदत्यम् । तेन म्र्यादाननुरोधश्चत्याच- 
लस्षधाय विरोषान्तरमाहुः । # अन प्रत्यादि # । प्वमा- 

विरभूतदाखसाकारब्रह्मन्वादेव पवंरपत्वरं स्वस्मिन् स्फुट क्षापयितुं 
वत्साहरणे, रास, पफमीहसिकनानासीषिवाहे, नारदपरीक्षा्यां य- 

थायथं तोकप्रौदराजमाषेन बहुधा प्रकटो जातः। यदि हि तथा न 

स्यागूषतारन्तर इवात्राप्यवं न ज्ञापयेत् । नाप्येवं प्रकटो भवत् । 

अतस्तथा प्राकश्यमेव मूलरूपन्वमहामाहात्म्यादिगमफमित्यथः। तेन 

सिखमाहः । # तेन याष्गित्यादि # । # तेनेति # । तोकादिमवे- 
ऽपि जम्भाव्यादानदामोदरलीलासु सव त्मकत्वव्यापकल्वविरुडधमो- 
अवत्यप्रहदीनिन । तथाचैवं निरवयवन्वेऽप्युपाधौ प्रवेशतो बह्- 
योगोरुकघटा।कादादि षद शांहिमावाविरोधास्न भ्रमाणविगेधो, न 

धा कृष्णावतारथष्छ्वविरोध इत्यर्थः । पुनः क्रिचिवुाशङड्य परिहर. 
न्ति । + नधेवमिह्यादि # । अ एवमिति # । सरबस्याधिष्ठानत्व । 
# सरदैत्रेति # कटपान्तरीयेष्वव्रतारेषु । पषं मूलङूपव्यवस्थामुक्त्वा 
विभूतिरूषव्यवस्थामाहुः । # मन्त्रेत्यादि # -। # मक्तिहंसं प्रप- 

जितमिति # । तद्यथा तथा भक्तिहंसविषरणे तदाद्ायो भया स्फु- 

शङ्कत हति ताभ््यामवगन्तम्यम् । विभूतिकूपस्तररूपमाहुः । # तर्व- 
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ण तत्र तत्र स्थिततमेव । नन्वेकस्य शुद्धस्येवाननहूपतं मवते- 
धाक्तमनो पत्स्यादिशूपेष्वपि नाधिघ्रानतेन स्त त्रतु षक्यं, कि- 
अवं निराकारस्वभावलं ब्रह्मणः सिद्धयतीत सश्वाग्यत्रहितमा- 
कव्योक्तिरप्यनुपपद्नेतिचेत् । मवम् । मश्वाधिष्ठानत्वम्य परमाण- 
सिद्धतनानपनोधत्वात् । तच्वाक्तं, यदेकमब्यक्तमनन्तरूपमिया- 
दि । पाक्यं हि भक्तिनिमित्तकम । सा तु बहूविधति तदनुरूपं 
प्राकव्यमपि वथा। मगादिकार्येष्वधिकृतानां भक्तानामवरासक्ति- 
रप्यम्तीत्युपाध्यन्तारितस्नेहवन्वाच्चानन्तरूपतरेन मन्म्यादिष्पोऽपि 
तदर्थं तद्ग्यबाहित एव प्रकटीभवति । ये तु मगवत्सकूपमात्राप्- 

म्रिघ्यादि # । # तत्र तत्रेति #। उद्राथादिरपषु । पषं रूपश्रयवि- 
भागस्याप्रयाजकन्वं मन्धानश्चादयति । # नन्वित्यादि # । * पय- 

मिति + । मरवस्याधिष्ठानत्वनाकारममपकत्व । तथाच न्यायसिद्- 
त्वाद्ठिभूनरूपं तथास्तु । मुलावनाररूप तु न तथा। ववुने व्याघा- 
तादित्यथः। तत्र समादधत । #* मरवमिव्यादि #। # नशच्चति # । 
स्वताऽनन्तङूपत्व प्रमाणं च। आदिपदुन, क्षयं नमस्य रजसः पराक 

इत्यादीनां सङ्ुहः । तथाच, यदृकमितेया विभरुतषु तमसः परस्नादि- 
त्यादिग्रह्मविशषणाद् ब्रह्मसम्बन्विक पाद प्रुतिसंमर्भगाहित्यसिद्धा 
आनन्दङूपममृते यद् विभाति । आनन्दाऽमृतरूपं प्रणव षोडशान्ते 

दत्यादिभिः सथ्विदानन्दरूपताया ब्रह्मणः स्वताऽनन्तरूपतायाश्च, प्र- 

मार्णासद्त्वात् प्रकारश्रयमापि प्रमार्णासदमिति न व्याघात शत्य 
धः ननु मवतु त्रराणां प्रामाणिकत्वं. तथापि कुत्र कथं प्रकरी- 
मवनतीति न ज्ञातुं शक्यते इति विरवानवधारणाद् ग्रधवायं धि- 
चार ्याशद्भयां तद बधारणहतुराधनेन तां निव्रारयान्ति । # ध्रा 

कर्यं हाव्यादि #।# प्राकर्यमपि तथतिकर य यथा मां प्रपद्यन्ते ईति 
मगवद्धाक्यात्तया । तथाचैवं मक्तिमदाद् पमदोपि सुखनाव्रधार- 
यितुं शाक्य इन्यथः | तहिं मक्तिमवरस्य कथमवधारणमित्यत 
आहुः । # सर्शत्यादि # ध्रादुभवनीन्यन्नन # । 
पवं प्राकठयप्रकारव्यषस्थापनन निराकारत्वशदुाया मपि नि- 
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क्तासतद्थे स्वयमेवा ऽतद्त्यवधनिन पादुभेति । एतेन निराका- 
रत्रशङ्कापि निरस्ता । एनेन सोपधिस्नहबदथमेव पतस्यादिङूपप्रा- 
कटयस्य प्रमाणसिद्धलानिरर्पाधितत्तदथमेव श्रीव्रजनाथपाकस्य- 
स्यापि तथात्वात् सोपाधिस्नेहवत्स्रपि पुरुपाथदानस्यानुपद्धिकलात् 
पुरुषषिध इति श्रुतेशतदेव रूपम्, रसा पै म इयादिश्रुतिप्रति- 
पां निरुपधिस्नेहवतां विषयः । इदमेव च श्रधम् । म्स्यादिसूपं 
तु सोपभिक्रतामेव तथा । तादक्तद्रतामथं एव प्राकटथादिसव- 

बृसिमाहुः। + परैनेवेत्यादि # । भगवति प्रपथवेलक्षण्यस्य पूर्वपादान्त 
पव प्रतिपादिततया लौकिक्राकारराहित्यमव तत्र निराकारता, 
न तु यावदाकाररादिष्यम् । उपाधव्यवधानं तु शुदधदशेनयोम्यता- 
भावन हतुमेदाद तः प्रा्र्यप्रकारग्यवस्थापननव यावद्ाकारशचन्यत्व- 
शङ्काप्यपाक्तत्यथेः । पवं रूपविभागं रूपाणां स्वरूपं च विशदी- 

कृत्य भगवति श्रीङृष्णरूप यच्द्रे्ठ्यम्, अन्यत्र यत् तद्राहित्ये तवुभ- 
य व्यक्तीकुवेन्ति । # पतेन सेोपधीत्यादि # । पतनेत्यस्याध्यवसी- 
यत इत्यनेन सम्बन्धः । # तथात्वादिति # गापालतापनीयब्रहत्रा- 

मनीयसन्दर्भे, ता नाविदाज्नत्यादिप्रमणसिद्धत्वात् । सापाधिस्नह- 
षत्सु प्रथुराद्वारकफावतीप्रभूतिख्येष्वपि तत्तत्पुरुपाधदनघ्य तत्तदू- 
व्युहन कृततया आनुङ्धकत्वात् । आनन्दमयानिरूपणे, स वा एष 
पुरर्पविध पवेति पुरुपविधशरुतेश्च । एतदेवानन्दमयं रूपं, रसा वे स 
इत्या्ानन्द् छोकविवरणशरुत्या प्रतिपाद्यं निरूपधिस्नेहटवतां व्रज्या 
नां विष्रयः । इदमव अधिष्ठानाभ्यवहितकषलानन्वमयतया मुख्या- 
धिकारिप्रमाविषयत्वमेव तस्मिक्षवतारे धष्ठ्च परमं निष्कृष्टम् । 
मल्स्यादिशूपं तु सोपधिस्नेहयतामेव विषयः । सोपधथिस्नहवतां का- 
ययैव प्राकट्यात् । अतो न तेषु पूर्वोक्तरूप भरष्ठघमित्येतत् सर्व॑ 
तशद्रुपभदेतसत्प्राकर्यहतुभेदषाधकप्रमाणगणनावधायते । अतो न 
कोप्पि राङ्कालेशः। तथाच यदि यावद्विशेषशयन्यं ब्रह्म स्यात् तदा 
तथा स्यादपि । तस्तु प्रागव निरस्तम् । तथा सति बिरुद्धधमोघार- 
श्येषेष स्वरपनिद्धारसिद्धौ धमोणाममाबिकत्वेन वास्तषत्वात् त- 
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सीयते । एवं मति गुणमेदस्याऽरयोजकतवात् सरववेदान्तपरययतं 

ब्रह्मणो निष्पत्यृहम् ॥ २३ ॥ 

द्रयति च ॥ ४ ॥ 

ेयैकन्मेन विधानामेकलं श्रुतिरदरीयति, सर्वे वेदा यतपदमा- 
मनन्वीयारिना । उपामनाप्रकारमदरेनोपास्यभेददशने दोषं च 

वु पसंष्ठारादिचिन्नाया अप्यावहयकत्वा दृक्ताशङ्का निव्ेनीयेत्रत्यतो 

मतान्तरायमतन्सूत्रव्यास्यानमुपकष्यमेवत्यथः । सडधमाहुः । # प्व 

सतीत्यादि # पूर्वोक्तरीत्या तत्तद्धतुकस्य गुणानुपसहारस्य रूपमद्- 

स्य चाचाघधकत्वऽनक्रूपतायामपि स्वरपेक्ये निव्राध सति तसदष- 

गुणमदस्य वद्यभदाप्रयाजकत्वाद् ब्रह्मणः सववेदान्तप्रतययत्वं निष््र- 

व्यूहम् । मायाक्मदिमन तु धमाणामापाधिकन्वावृपाधीनां च िन्न- 

त्वागुपाष्वरूपाणां चाग्रह्मरूपन्वाश्न विद्ययं स्वारस्यन प्रयाजयत्यत्र 

तु ब्रह्मणः सव्ररपन्वात् स्वारम्यनानाप्रप नथत्यथः ॥ ३॥ 

दशागय्ानच ॥ अस्मन्नावक्रण सव्फन्कदातुः परब्रह्मणा षदः 

व्य तदिपयकनया सवासां विद्यानामंकयमवान्तरविद्यानामघन्तरेक्ष्यं 

च प्रातपादरतर्मिनि निगमयितुं सूत्रं विवृण्वन्ति । # यचेकत्वन- 

त्यादि # । # इत्यादिनेति # । अदिपवून मुण्डक ब्रह्मविद्यां प्रकम्य 

तस्थामेव परापरविभागमुक्त्वा ऋग्बदादरूपा अपरा, अथ परा 

यया वद्क्षरमधिगम्यत इति तयारक्षगाकथनन सवासां ब्रह्माचदच्ा- 

स्वं यद् बोधिने तस्य सद्रहः । तथाऽन्यंरपन्यस्नानाम, पतमव ब- 

हदरचा महम्युक्य मीमांमत पनमप्रावध्वयय पनं महाचन छन्दागा 

इत्यादीनां च सङ्हः । तथाच शरुतिरपिप्रत्यश्रा वद्यक्न्वन विद्य॑कस्वं 

दृह्यति । उपास्यभेददरन च दोपमतोर्भप निष्पन्यूहं ब्रह्मण स्तद्वि- 

धानां च सयचद्ान्तप्रन्ययत्वमियथः ॥ अत्र आदा ध्रुतिः काटठकर- 

ऽसि । अन्यत्र धमदन्यक्राधमोादिति प्रदनमुपक्रम्य तवु्तरत्वनेक्ता 

तश्र च मर्ववदग्राजभूना य अन्ड्भूारम्नम्य तथान्वमुक्तप। म च 

सधाम्ना ब्रह्मणः माक्षाद्वाचकः इति प्रहनस्तगसद्धः । नयाखाट्ूनर- 

९९९ 
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दशयति । यदा दतरैष एतासिन्तुदरमन्तरं ङुरूते अथ तस्य भयं भ- 
वतीति । उदिखग्ययमप्यथेकप् । तथाचाऽरपल्पमप्यन्तरं कुरू 
इसर्थः ॥ ४ ॥ - 

स्य सर्ववेदी जत्थात् तदस्यैव सर्वत्र प्रसृतस्वात् सवैस्यापि षेद्- 
स्य तद्धाचकत्यमिति वेधेक्येन षिद्येक्यं सिद्धम् । दितीयां वे्तरी- 
याणां प्रह्मवित्पपाठकऽस्ति । तत्र हयहदयेऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिखयने 
शति धिशेषणचतुष्रयविश्िषटं ब्रह्म, पतस्मिक्निति पदेन परामृश्यते । 
तथाच यच्छाखीयसराधनमन्तरेणारद्यं, यस्य चात्मान्यो नास्ति कि- 
न्तु तदेव सवासामातमभूनमिलनात्म्यम् । यत् पुनरतदग्रे, तच्वेव- 
भये विदुषाऽमन्वानस्येत्यनेन यः पूर्वोक्तरूपं ब्रह्म युक्तिभिनांनुचि- 
न्तयति तस्यापि तद्भयमुक्तम । तारत्वं च मुलङूप पवेति तद्व- 
तारेषु यो भेदं कुरुत तस्य भयं मवतीति सिद्धश्वति । तेन सर्वासां 
विद्यानां सर्वैपामुपास्यानां चेक्ष्यं सिम् । अत्रैतद् बोध्यम् । 
अन्ये हि शाखान्तयाधिकरणोक्तहतुना तस्ततुपासनानामिक्यं साध- 
यित्वा तस्थेक्यस्य तषु नघु गुणोपसंहारपरयाजकत्वं षद्न्ति । तद्- 
व्रयोजकम् । यासूपासनासु न कथिद् विशेषस्तासैक््यसाधनमन- 
धकम् । यथा ज्येष्ठचध्ेष्ठचगुणकप्राणेपासनायाम । यत्र च विरष- 
गुण उपसंहत्तत्यो यथा पञ्चाग्निधिध्यादिषु तश्राधिकगुणोपसंहा- 
रप्रयाजकत्वात् साथकम् । गुणोपसहारश्चेत् समाचारसुत्रोक्त- 
हतुभिरेव सिडधचति, तदा पूवेसुत्र तत्साधनमनथंकम् । उक्तरी- 
त्या सवासामेक्ये प्राप्त सर्वत्र सवेगुणोपसंहारप्रातेवुषारत्वात् । 
अतो य ज्ञानमार्गाया ब्रह्मत्वप्राघान्यनोपासकास्तषामेष तथोपसं- 
हार इति पूवसू त्रतात्पयंबोधनार्थमिदं सूत्रम् । ये पुनः स्वत ब्रह्म- 
स्वमनुसन्दधाना अपि तत्तद् पप्रधानास्तस्तत्कलाकाङ्भिणो घा तेषां 
तु ममाचारसूत्राक्तरूपसंहारनियमहतुमिरवान्तरेक्यमवधाय, तत- 
वुपयोागिन पव गुणा उपसहसम्या भषन्ति । एवं सति यदेक्यम- 
म्भः पूवम्त्र विचायते तदस्माकं समाचारसुत्र सिदधश्तीति भि- 
न्नमिन्नाधकारसूचन।थमेतत्सूत्र चतुष्टयमिति केयम् । 

शकराचायास्तु परस्य ब्रह्मणः पूरवांपरादभद्रहितत्वात् 
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सेन्धवधनवदैकरसत्वाविकषानानां न तद्धिषयत्धमतो ब्रह्मधिश्ञानस्य 
प्रतिवेदान्तं मेदः श्तु न शक्यते, नापि ब्रह्मविज्ञानस्य 
चोदनाद्यविष्रयत्वाद्रभेदः सिद्धान्तयितुम् । अविधिप्रधानेवस्तुपय- 
वसाविभिर्हिवाक्येग्रष्यधिह्ठानं जन्यत शति, तत्त॒ समन्वयादिव्यत्र 
प्रतिपादितत्वात् । तत्कथमिमां मेदमिदचिन्तामाचायं आरभत 
द्याराङ्खा, सगुणब्रह्मविषया प्राणादिविषया वेदविक्ञानभेदामदचि- 
न्तेत्यदोषः । सगुणे हि वरह्मणि कमवदुपासनानां मदा नद सम्भवात् 
कमवदेव चोपासनानां दणएादषएफलाथ चोदनाया अपि सम्भवात् स- 
म्यग्हानोत्पत्तिद्वारेण केपािदुपासनानां क्रममुक्तिफटत्वस्यापि स- 
म्भवाश्च । तस्मात्तष्येवेषा चिन्तेलयाहुः । तदिदं पथमसूत्रपूर्वपक्ष- 

` भाष्ये पव समन्वयविरोध।पत्तरिव्यादिना निराष्तम् । 
यत्पुनभौमलयान्तद् माष्यतात्पयमुक्तम् । सावयवस्य शवय- 

वानां मेदात्तखछदवयवविरिणएव्रह्मगाचराणि विक्ञनानि भिद्यरक्नि- 
त्यवयवा ब्रह्मणो निराङृताः, पूवापरा द्रीलयनेन। नच नानाखभावं ब्रह्म 
यतः स्वमावमेद्द्, विक्षानानि भियरश्नव्य्त् उकतमक्ररसम(मतीति । 
दूप्युमयलिङ्गचधिकरणविचार भनुच्छि्िधम, य दह नानव पदय- 

तीदयादिश्वुतीनां चारेण विरुडधमाधारत्वसाधनदव निरस्तं जेयम्। 
भास्कराचायांस्तु यदि वि्ेयं ब्रह्म सवत्रकं तदा ताद्धिपयकं 

हृनमुत्पचते । कथं भिधेत । नच यदहटनि ब्रह्माणि सन्ति, यन ननज्जा- 

नानि भिचेरक्नतः प्रतिषेदान्ते विज्ञानमद् इत्याशङ्भानुपपन्ना । नापि 
चोदनाचविशेषादिति समथनं क्तव्यम् । अचोदूनालक्षणत्वाञ्जान- 
स्यत्याशङ्ा बिह्ठानमिहोपासनममिप्रनम् । प्रथमं नात्रदू घाक्यावू 
्रह्मखरपविषयकं कछानमुत्पदयते । नश्च प्रमेयरूपावन्छरदृक्रम । घ्र 
टारिविषयकत्यक्षादिक्षानवत् । उपासनं तु निर्णति वस्तुत प- 
श्चात् क्रियत । यथा गुरमुपास्ते राजानमुपास्त इति ज्नानखरूप्य 
गुबौदेरुपासनं भवति । तश्च विधिगम्यमर । यथा ख तस्यावन्य- 
कत्वं तथा चतुयस्या्े वस्यते । तस्म।वु पपश्चयं निन्नत्याहुः । 

इवं खसिद्धान्तेऽपि संमतम ४ 

राध्वा रमानुजास्तश्चोर श तश्चिन्तायामुपपलिमाववाग्यन्तो- 
ऽवसरसङ्कत्या विद्यमेदामेदावेव विचारयन्ति । तत्रापि माध्वमते 
उपासना नाम ब्रह्मजिन्नासा समस्तसच्छाखराऽयासङपा, धवण 
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मनने शति यावत् । सा च भक्तिसाध्यत्वाज्ज्ानसाधनत्वाद् 
भक्तयनन्तरं क्ञानात् पू विचायते । ध्यानाङ्खत्वात् । सेव प्रथमाधि- 
करणे विचायते । समस्सच्छाखश्रवणमननाभ्यां दूरोत्सारिता- 
ऽक्ञानसंशयविपयेयस्य ध्यानाधिकारित्वादिति । तत्र वेदोदितं ह्म 
विषयः । तत्किमेफकन सवरालोक्तं क्ञातव्यं, खश्ाखोक्तं वेति स- 
न्देहः । सवशाखोक्तं क्षातव्यमिति सिद्धान्तः । तेन वेद्यामेदा- 
हिध्याया अभेदसिद्धिः । तश्र सवेशाखानामिदानीमप्रसिद्त्वात् 

सर्वेपदे सङुगेचस्स्वावदयकः । अविज्ञातं चिजानतामिति भरुल्या 
ब्रह्मणो शानपरिच्छेयत्वं च ध्राभ्यते । अतो यथाधिकारं यत् सम्यग् 

षने तदेव युक्तम ।अन्यथा अशक्यापदेशापत्तिरित्यवधेयम् । 
रामानुजास्त्वत्र वैभ्वानरविद्यां विष्यत्वनादाहरन्ति । 
श्वस्तु दहरविचाम् । स प्रतिशाखं, भिन्न! अभिन्ना वेति 

संशयः। शाखलान्तराधिकरणन्यायेन पूर्वोत्तरौ पक्चाविव्याह । 
भिश्वुस्तु, ब्रह्मणि निरूपितेऽथतस्तद्विच्ापि निरूपितेव । 

क्षानस्य विपयमात्राधीनविशेषत्वात् तत् किमर्थं विद्यायाः पृथ- 
ग्विचार इत्याशङ्य गुणोपसहारायुपसं्टारादिभिरेफस्मिन्नपि ब्रह्म- 
णि प्रकारतो विद्यायां संशयसंम्भवाद्विचार श्युक्त्वा तत्रादौ 
ब्रह्मविद्ाङ्कभूतानां गुणादीनां विचारार्थं तथा देदविहितत्वं विना व- 
क्यमाणसबपापक्षयहतुत्ववेधकमाङत्वादीनामनुपपत्तश्च साक्षाकार- 
साधारण्येन सकलब्रह्मविद्यासु विध्यादिफमस्तीति सववेकान्तप्रत्य- 
सूत्रे विचायते । तथाच सवेगृहमश्वा शइतिवद्श्र व्याप्यकम॑णि 
ह्ितीया । अतः सवेवेदान्तस्थं प्रत्ययं धिदां म्याप्य चोदना बक्य- 
माणविधिफलारिकं प्रव्येतव्यम् । अथवा सर्वे वेष्रान्तप्रल्ययाः विषय- 
स्ेनास्य सन्तीति सवेषेदान्तपरस्ययम् । तथाच चोदनािकं सर्ब- 
बेदान्त्रल्ययविषयकमिति प्रतिन्ञा । यत्र यत्र विधिफलादिकं न भू- 
यत तत्रापि कल्पनीयमिति यावत् । कुत पतत्? । अविशेषात् । 
ओद नादिमत्या वेषान्तान्तरोक्तविद्यायाः सकारादवेलक्षण्यात् । स- 
म्भव्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदानोचिष्यारिव्येवं व्याख्याय सूतरान्तरा- 
श्यवप्यतस्मिन्नेषार्थे योजयित्वा सवेस्मिन् बदान्ते चोदनािसाघना- 
यमिदमधिकरणमित्याह । तत्र सक्षात्कारसाधारण्येन विष्य- 
ङ्गीकारस्तु न युक्तः । नायमात्मा प्रवचनेन, श्रवणायापि बहु- 
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उपसंहारोऽथोभदादिधिशेषवत् समाने च ॥ ५॥ 

ननु पूररमूतोक्तरीया गुणोपमंहारो न शविदपि प्राप्तावषर 
इति मिद्धप्। दश्यते चोपमंहारः। श्रीरापोपनिषल्मु, यो वै ये म- 
तस्यकृपाधवरतारा इयादिनोक्तावनाररूपतस्य श्रीरामे, नमते रधु 
घयीय रावणान्तकराय चेयादिषु ते इति गुष्पश्छब्दप्रिपये श्री. 
व्रजनाथ रधुवर्थन्वादरयाशश्चय वमयोजके रूपमाह ॥ उपर्महार 

भियो नलभ्य इत्यादिषु दशनात्मकस्य लाभस्य जिकृनसा- 
धनासाध्यताया वरणेकस।व्यतायाश्च धावरणन नच्छाददक्षान. 
स्यापि वुरुभत्षधावणेन च तत्माक्षान्कारस्य पिधििषयताया 
वक्तुमशक्यत्वात् । दूरोनस्य प्रमाणवस्तुपरतन्ब्रत्वाश्च । नच दर 
व्यश्रुनिविरोधः । दरौनानुकुकव्यापारे दरिधातोन्कक्षणया तत्र 
विधेश्चारितार्थ्यनाविरोधात् सू्रव्यास्यानमप्यत पवायुक्तम । सा- 
क्षा्कार वाक्येपृक्तरीत्या विष्ययोगेन प्रनिक्लाया षाघात् । बिद्या 
वैलक्षण्यस्यापि तत्तदशोन स्फुटतया हतोरप्यभावाश्चनि हिक ॥ ४॥ 

उपसहारोऽथोमेदाद्धिधिशप्वन्समान च॥पवमुपासनानां द्वि- 
विधमैक्यमधिकारभेदेनोपसंहारं च संक्षपेणोकन्धा सत् प्रपथयतु- 
भुपसंहारपयो जने च यक्तं सूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि # ॥ 
ननु वधरैश्षयेन प्राप्ते सवत्र सवगुणानामुपमहार समाथार- 
सुभ्रोक्तैर्निरूपणप्रकारमदाधिकारभदामाधारणमम्यन्विभके स्यन्नि- 
वारणं कर्मोपामनासाधारण्यन रतम् । परं न्वताधान् वि- 
शेषो यत् कमणि निरूपणप्रकारमेदो निवारक, उपासनायां वु 
रूपप्रकारभदस्नथा तत्र दैष्यो पथकार, दह सवान्तरस्लत्र सम्बन्धी 
बाहा, शह तु ध्येयत्वनेष्ट आन्तरस्वथापि धां गुणाम्नरापमहार- 

वाघकता त्ववधिरिष्टेति तद्राप्या यस्य कस्यचन बाधकस्य यत्र 
कापि सम्भवाद् गुणापसंहारो न कचिदपि प्राप्ाघकाश दति सि- 
खम् । तदिरुड शच धीरामनापनीयऽवतारान्नरन्वस्य ददाप्रस्कन्धा- 
याऽकरस्तुना च रघुश्रयत्वादे रुपसंहारा दश्यनभ्तो न पूवमृनार्ख 
साधीय शत्याराङ्य तक्षिशृस्यथमस्मिन् सत्र वक्यनिरूपणप्रयाजनं 
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इयादिना ॥ उक्तखलादिषु यः उपसंहारः स लरथस्य पदार्थस्य भ- 
गवह्क्षणस्योभयत्राप्यमेदादि यर्थः । नन्मेवं सति मत्स्ये श्ररचाप- 
दिकं, पुरुषे च शरञ्खादिकं भावनीयं स्यादितिचेत् तत्राह । वरिधि- 
ेषवदिति । यथा विधिक्षेषाणापग्निहोजरादीनामग्निहोत्रतादिल- 
षणे धर्मे समानेऽपि सति खस्वशालोक्तपरकारकस्येव करणं, ना- 
न्यश्राखोक्तपर्मोपसंहार एवमिहापि तत्तदवतारोपसकस्य तत्तद- 

सुचयन्नुपसेशारप्रयोजकं रूपमादेष्यथेः । सूत्र व्याकुवेन्ति । 
# उकतस्थल त्यादि # । तस्तत्तापनीये, इति रामरपदेनाऽसो परं ्र- 
ह्याभिघीयते, तयोरेकं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयत इति श्रावणा- 
दक्ररस्यापि भगवति परब्रह्मत्वज्ञानस्य तत्स्तुत्यारम्मे उक्तत्वात् 
तश्र योऽयतारान्तरत्वोपसंहारः स भगवल्यक्षणस्य वस्तुन उभ- 
यत्राप्यमेदमजुखन्धाय । अन्यथा तत्र परं ब्रह्येति न वदेत् । परयो 
जअनामाषत् । तथाच येन व्रह्माभदस्तत्रानुसहितस्तेनोपसंहार 
काये त्येतदथमित्यथेः । अत्र पूरवेसृत्रोक्तनियममङ्ग शाङ्ूते # नन्वि- 
ह्यादि # । # पवं सतीति # । ब्रह्मत्वऽनु संहित सति । तथाचेवं 
भस्स्यादिषु विरुखधमे माघने प्राते खाध्यायसुप्रोकनियमस्य भ- 
ग्लत्वाद्म्निहो ्रादिष्यपि सवैरासोक्तधमेकरणापल्तिः स्यादिल्य्थः। 
पतत् समाधतुं सू्रांह ष्याकुषन्ति । # ययेद्यादि # । षिधिरहेषा- 
णामिष्यत्र बहुव्रीहिः। भास्नायश्य क्रियार्थत्वात् । + समान इति तुल्ये 
चोऽप्यर्थे । पवश अथंमेदात् समनेऽप्युपसहारा विधिरेषवदिति 
सूत्रयोजना । तथाचात्र भीरामादिष्ववतारान्तरत्वं तेन तेन रूपेण 
तसत्कमंकणेत्यमिलेषमुपसहते, न तु अस्मिन् रूपे तद्पत्वमनेन 
रूपेण तत्कमंकलंतवे घा । तदप्यधिक्रारमेदाद् ब्रह्मत्वानुसन्धान- 
सैव मुख्यत्वेन तच्र हानमार्गीर्याधिकारात् । भक्तिमार्गीयाधिकारे 
तु मरस्त्यादिरूपस्येव प्राधान्येन सम्बन्धिप्राघाम्थान्नोपसहारः । 
अतः पूृवैसुग्रोक्तनियमष्वाऽ्मङ्गान्न स्ववुक्तरीत्या तद्धाषनप्राति- 
नै वाऽ्निहोत्रादिषु शाखान्त रीयधमेप्रापिरिष्यर्थेः । अस्मिन् पक्षे 
गुणोपसहारप्रयोजनं न स्फुर भवतीत्यतस्तदथै. तस्माद् भारत 
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ऽपताधारणधर्मव्थेनेवोपासनं, नान्यावतारधर्मवस्वेनापीयर्धः । यद्रा 
परतर्थीयो वससयोऽत्र । तथाच विधिशेषोथवादलत्रत्समानं च 
मवति यत्तत्र चोपसहार श्यथः । अत्रैवं हेयम । एकस्यां श्रुतो 
यस्य करमेणो यव् फलमुच्यते तदितरस्य तस्यां तस्येव कर्मणल- 
दितरत फरमुच्यते। एवं सति द्वितीयश्र्युक्तफरकामनयाऽपि त- 
देव कथे कव्यं भवतीति तत्फलपाधकलस्योपसंष्ारः । यथा 
यदरश्वदेवेन यजते प्रजा एव तथ्नमानः सजत इयेका श्रुतिरस्य 
यागस्य प्रजाफलकलमाह । पप्रदेवेन यजते अग्निमेव तत्सव- 
तमरमाप्रोति तस्माद्रेखदेषेन यजमानः सवत्सरीणा\ स्वलिमाशाल्त 
हयाश्ामीतेति द्वितीया श्रुतिराह । तत्राक्तरीतिरिति । यत्तु वि- 
पिकेपाणामगिनहोत्राविधर्माणां तदेवेकमग्निहोत्रादिकमं सरवत्रेब- 

सपोत्मलयस्य सुव्रोधिनीमनुसखल्य व्यास्यानान्तरमाहुः । # यदेत्या- 
दि #।# मत्वर्थीयो वस्प्रलयये।ऽत्रति #। वत्सददाः प्रष्ययो वल- 
त्ययः। सोऽव मत्वर्धोय दलयथः। अस्मिन् पक्षि, विधिराष इष्यन्न 
पर्ठीतस्पुस्ः । समानपद्मेकाथकम् । चः समुश्चये । पतमर्ध, तथा- 
चलयादिना गृहीत्वा विभजन्त । # अश्रैवमित्यादि # । # तत्कल- 
साघक्प्वस्यति # । भ्रुल्यन्तराक्तफन्न्तरसाधकत्वस्य । उदाहरण- 
माहुः । # यथा यदित्यादि # । पन धुनी तु वेस्िरायत्राह्मणप्रथम- 
काण्डस्य चतुमाम्यप्रथमपवभूतवंदवदेवयागस्य फलद्यवोधिक । 
तन्न प्रथमा स्फुटं । द्वितीयस्यां तु वेदवदैषास्यपवंणः सेवत्स- 
राभिमान्यभ्मिप्रासिहतुत्वात् तद्यागकाटे तदीयसुकवाकमभ्ये, सं- 
वत्ससणामितिमन्त्रसूक्तवाकाऽऽशीष्यु हता माशासातेत्यथः।*तन्रो- 
क्तरीतिरिति # । पकस्य कमणा वाक्यद्वयेन फमदढयधाषणात् 
फलद्वयसाधकत्वष्यपसंहारः । तथाच यथा तत्र तथा यश्यामुपास- 
नायां फलद्वयं श्रुते, यथा गापालनतापनीय, य मां स्मृत्वा निष्कामः 
सकामो भवति, अगाधा गधा मवततीष्वादि, या ध्यायति साऽमूतो 
भवतीति च । तत्र, त यथा यथोपासत तदेष भषति तद्धतादर 
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यामिदादुप्महार शति । तन्न साधु । अग्निहोत्रादे्तसच्छाणविनां 
स्वस्वक्षाखोक्तथकारस्येव करणादतिरेके परायथित्तश्रवणान्नाऽन्य- 
शालोक्तधर्मोपमंहारः शक्यवचनः । प्राणाद्ुपाप्तनास्वधिकगुण- 
स्येतरन्नोपमेहारे न किंञिद् बाधकं दृश्यते इति तत्र स कर्तु श. 
कयत इति चकारेण तदादयः सं्र्न्ते । वस्तुतस्तु पूरवममुच्चया- 
यश्चकारः । श्राखान्तरोक्तधर्मोपपहारमयोजनामावस्य, स्ाध्या- 

भूत्वाऽववीति वाजसनेयिशुतेस्तसत्फटदत्वस्योपसहारस्तेन फलं वा 
क्मसंक्षिधाविति पूवेतन्श्रीयाधिकरणसिद्धप्रथोगमदवबाधनार्थमेत- 
त्कथनमिति मम प्रतिभाति । पवञ्चास्मिन् पक्षे उपसहारो$थोभेद- 
दिति भिन्नं वाक्यम् । तत्र च पूर्वोक्ताशङ्कानिरासाय अथयोर- 
भद्राप्थोभेद एति विग्रहः । तथाच अर्थो ब्रह्मरूपवस्तु निरूपण- 
प्रकारभदरदिरूपव्राधक्र चतुषए्रयनिद्ृत्तिश्च तयोरभेदमनुसन्धयेलयथैः 
तन वस्त्वमद्प्युक्तप्रकारातिरिक्तप्रकारेण भावन पूर्वोक्तबाधफ- 

चतुषए्यापत्तरक्तरीत्या भावने च तक्निदृत्तः सुखनोक्तशङ्कानिरास 
इत्यथः । नन्वत्र परोक्तव्याख्याने कुतो नाद्रियत इयाकाद्ाया, य- 
स्वित्यादिना तेव्नुच् दुप॑यन्ति। # तश्र साध्विल्यादि # । तथाच 
शिषएठाचारविरोधादिश्यत्तश्नद्वियत इव्यथः । नन्वयं दोषस्तवापि 
तुल्यः । प्राणादिविद्यासु पञ्चमस्य रेतसः वष्ठल्याप्रश्च भिश्नशालीय- 
स्वेनोपसंहरनिद्स्यप्तरित्यत आहुः । # प्राणाद्रील्याषि # । # त- 
दादय इति »# प्राणविद्यादयः। तथाच तश्र तवुपसंहारेऽधिकानु- 
प्रचरान संख्याया अवाधे निरूपणप्रकारमेवृस्याषाधकत्वात् कम- 
धन्न्यूनातिरेक्रे प्रायश्चित्तस्य तत्राश्रवणात् सम्बन्ध्यमेदाच्च न कि- 
चिद् बाधकमिति ता विद्या अनुक्तसमुश्वायकेन चेन संगरह्यन्त इति 
नास्मन्मरते स दोषः । वस्तुतस्त्वस्याः, शङ्कायाः समाचारसुतरवि- 
त्रारदेवानुदयात् पूवोक्तस्याथोमिदस्येव समुश्यायेश्चक्रार इत्य- 
थः । ननु ब्रह्मामेदस्थ।तीतपादे सिद्धत्वे ऽप्यत्रारम्मे पुनस्तत्साधनप्र- 
योजनभूतस्योपसंहारस्याथोदेष सिद्धः भ्राणादिवियासंग्रहस्यापि 
किद्धरतत्सत्रं व्यथमिति शङ्ूमयामाहुः । # शासत्यादि # । 
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यस्थ तेथाल्ेनेयत्र निरूपितत्वात् । उपरसंहारशीजमनेन सूत्रेणो- 
क्तम् ॥ ५॥ 

अन्यथातवं शब्दादितिचेन्नाव्रिशेषात् ॥ ६ ॥ 
ननूपापननामूक्त्यायेन गुणोपमंहासे द्युपास्यानां ब्रह्मलेनेक्ये 

सति भवति । मिथाविरुद्धानां गुणानां शान्वच्क्रूरखतपोमोगा- 
दीनामुपसंहारे क्रियमाणे खरूपाणामन्यथालम् अब्रह्म स्या- 
दिवर्थः । तत्र हेतुः । शब्दादिति । एकमेकरमसादिषरमनिष्टप- 
कश्रुतेरिसथः । समाधत्ते । नावशपादिति । एकरमतं यथा श्र- 
तिबररानिर्णीयते तथा षिरदधधमव्समपि तत ए तथेयथः । वेन 
बुस्येव्र तत्तादद्रमन्तग्यमिति माषः ॥ ६ ॥ 

न वा प्रकरणभेदात् प्ररावररीयस्ादिवत् ॥ ७ ॥ 

# उपसंहारवीजमिति # । उपमंहारहनोर्याधकाभावरैरष्टयरपं 
तद्तत्फलार्थत्वरूपं च बीजम । तथाच न वेयथ्यमिव्य्थः ॥ ५॥ 

अन्यथात्व शद्दादितिचक्नाविद्ठापात् ॥ 
कानमार्गायापामनायां सवगुणोपसंहार याधकमाशङ्या परि- 

हरतीर्याशयनाहुः # नन्वित्यादि # तथाच विरुद्धगुगोपमंदार पक 
रसतानिदृस्या अपने ब्रह्मल्वऽयाभद् रुपहनास्नना निद्र्त्वा्पसं- 
हार पव न स्यादिति भावः। समाय व्याचक्षत। # पकत्यादि #। 

सिद्धमाहुः । तनलयादि # । नथाच राब्दवलहेननिणयस्योभयश्रापि 
तुरयत्वात् सिद्ध ब्रह्मन्वनामदे, पकारं यह स्यामिति भुत्या ब्रह्मच 
खच्छया, विज्ञानमकमुख्यव विमानीनि न्यायन जीवप्रननापगधा- 

त् तथा भार्तीति व्रह्मत्वप्राध्रान्यनापामनायां नापमंहारव्राध 

इवर्थः ॥ ६॥ 
नवा प्रकरणमदात् परावरीयस्न्यादिवत् ॥ 

पूर्वसूत्र अन्यथरान्वं शब्दादि रन यदा शद्धे तस्पैयासिमन् 

१२७ 
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पविपूत्राक्ताशङ्कानिराकरणं बा विकल्पेन पूवोक्ताव् परका- 
रान्तरेण कनतेव्यमियाह । न चेति । तमेवाह । प्रकरणमेदादि- 
ति । अत्रायं भावः । श्रुतिमामाण्याद् यावत्तदृक्तपमेवद् ब्रह्मति- 
मन्तव्यम् । एवं सति यादशोऽपिक्रारिणो यादें सूप तारश- 
श्य त्य तादक् तक्भिरूपयति प्रकरणमेदेन । वथाच ज्ञानप्रकरणे 

हञानाधिकारिणो यादगृरपं हेयं तादक् तस्मे निरपयत्यरश्यमग्रा्ठ- 
मियादिष्पा श्रुतिः । मक्तिभकरणे तु भक्तरवहूिधलाद् यार्या- 
ग्भक्तानां याटम्याटक्तदनुभवग्रिषयत्ताटक्तारक् तनिरूपयति 

अथर्वणोपनिषदिति । अत्र दृष्टान्तमाह । परोवरशयस्त्ादिवदिति । 
अस्थन् मे छोकेऽदुधुकर स्यादिति कामवत् आराग्रावान्तरदीप्ता 

सुतर प्रकारान्तरेण परिहारमारेत्याशयेन व्याकुवन्ति # । पूतस् 
्रत्या्रि # । विकल्पनेत्यस्थैव विवरणं * पूर्वोक्तादि्यादि # । 
तथाच अग्यथात्वं प्रफरणमदराद्वा नेति सृत्रयाजना । हतुं विब्रण्व- 

न्ति। # मत्रायमिल्यादि् # । # उपनिप्रदिनीत्यन्तम् # तथाच प्रह्य- 

णि सर्वत्र सैगुणसच्वश्पि न सवरश्र सवै प्रकटयतीति प्रकरणमे- 
दैन तत्चद्र पतदीयनत्तद् गुणक थनाद्वगम्यते । तथा सति तत्तदधि- 
कारिणा त्छदृगुणा एव तत्र भावनीया धति खरूपाणामन्यथात्वा- 
भावात् वस्मिस्तस्मिनुपास्य रुप तदकफत्वतदकरसत्वयोरनपायान्ना- 
ब्रह्मत्वम् । अत पव, अपि संराघधनसत्र क्षानप्रसादेनेति श्रुत्या क्लाना- 
निकारिणो निष्कल शानम् । भक्तयधिकारिणाऽनुनस्यनकवाहद- 
रेति सव्या तदशनमुक्तमिति सङ्गच्छते । तस्मान्नात्र शङ्कुल्यथेः। 
र अत्र हृष्टा.तमाहति # पव भरुत्याशाय विनिगमकं द्टान्नमाहलय - 
थः । वि्रयव्राक्योदराहरणन र्टान्तं विन्रृण्वन्ति । # अस्मिक्नित्यादि # 

इदं वाक्यं तेत्तिरायसंहिनाषष्ठकाण्डटितीयध्यायष्यम् । अधैस्तु, 
महीनाख्य सामयाग अहीनसन्न च उपसदिनसंस्यां पूय विधाय 
तेषु दिनष्ववान्तरद्क्षाङ्वनपानम्तनसंस्यां त्रिघत्त । वत्राभ्वान्तर- 
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पूर्वमुक्ता । तदग्रे परोवशीयमीमऽवान्तरदीक्षामुपेयाद् यः कामये- 

तासुष्पिन् मरे लोकेऽदु्ुक९ स्यादिति चतुरोप्रेऽथ जीन द्राबथेक- 
मेषा त परोवरीयस्यवान्तरदीक्तेति पठितम् । अस्य दीक्ताप्रकरणे 
पटिवलाद् दीक्षां विनोक्तरीया तरते तु न परोवरीयस्तमेवरं भक्ति- 

प्रकरणीयानामथर्वणोपनिपदायुक्तरूपाणां न भक्तिरहितोपास्य- 
त् । हानसाधनत्वेन पिष्णुम्मरणादावपि क्रियमाणे भक्तिं 

नेति । अथवा पूर्वमूतरेण स्वरूपेषु मिथः सवेधमीणामुपसहारः 

प्राप्तः । स येकरान्विकभक्तानुमवविरुद्ध इयत्र व्यत्रस्थिवत्रिकस- 
पाह । न वेयादिना । सर्रेप्यवतारेषु भगवद् दतारसरेन साधारणी 

मक्तिथस्य स सरवत्रोपमहारं करोतु नाम । यस्सेकान्ती तस्य 
दनमक पनस्यवो 

दीक्षा दिविधा । योऽस्मिन् लोक समृखिशीलं फलं कामयते त- 

स्याराघ्रावान्तंरदीक्षा । सोमक्रयदिन सायमकम्ननम् । मपरधुः प्रा- 

तर्धास्तनौ सायं श्रीन् स्तनान्, परेद्युः प्रातश्चतुस्तनान् । पवं पने भा- 

राग्रावान्नरदीक्षा सिद्धति । मा पूचैमुक्ता। आरं ् लीवदप्रतोक्रनलो- 

हे, तदद्वम्रं मुखं यस्याःसा आराग्रा। तनूत्र पराध्ररायसीवाश््यस्न्या। 

तश्र विपरीतं वतम । सोमक्रयणदिनि चतुरः स्नान वृद्युः, अपरदयुः 

प्रानस्जीन् मायं द्वौ, परुः प्रातरेकमित्यवें व्रिनिश्रय इति। तन सिदमा- 
हूः # अस्यत्यादि # तथाच ननद्धक्तिमनां तथा तथोपासनापरि- 
पाके तत्र प्रह्मत्वस्यानुभवान्न ब्रह्मत्वशङ्ुादूयः । भमक्तशद्भूमाज्रण 

तु न तच्र तद्वा हति नवां ब्रह्मत्वे निविंश्नमित्ययः । ननु जनाथम- 

पि विष्णुस्मरणादेः क्रियमाणन्वात् कथं न तषां कपाणां मक्तिरहिना- 

पास्यत्वमिलयत भहु: । # क्ञानत्यादि # दवं भक्ति्टस प्रपथितमतो 
ना्र व्युत्पाद्यते । अथ पूरम॒त्रणेयोच्तागङानिदलावम्य न तथाव- 

शयकल्वमित्यरुच्या प्रकारान्तरण सूत्रं व्याचक्नन । # अथवत्याहि # 

# पूरदसृत्रगति # उपमंहारमत्रण । # प्यत्र व्यवरस्यिनविकट्पमा- 
हति # । एति हेनोरस्मिन् सूत्र नयाहल्यथ. । व्यवम्ाखरप स्फुर 

कुर्वन्ति । # सर्वप्वित्यादि * । 
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सेहोतर्पेणान्तःकरणमेकसिमन्रेव रूपे पयैव्रमितमिति इपान्तर- 

मरन्तःकरणार्टं न भवयेत्रोत नोपसंह।रसम्भावनापीति । केत- 

च्यते । न वरत्यनेन । तत्र हेतुः । भरकरणमेदादिति । श्रुया- 
दिषु वक्तदधिकारिणमुद्िहय तक्तत्मकरणमुक्तम् । तेनात्र भकर- 
णमेदेन अधिक्रार उच्यते । एवं सत्युपासकादिभ्य उक्तरीयो- 

कृष्याधिक्रारादिसर्थः सम्पश्रते ॥ परोवरीयस्तादिवदिति ॥ प- 

रस्मात्परश्च, वराज्च वरीयानिति परोवरीयानुद्रीयः । तथाच्ष्या- 

दिवादिगतहिरण्यस्मश्रुतादि गुणव्रिशिष्योपामनाया अष्यद्रीथो- 

पासनलेन साम्येऽपि सर्मोङष्टतेनेवादुमीथो भासत इति, न 

हिरण्यतमश्रलादिगुणोपमंहारः परोवरीयस्त्वगुणविशिष्टोद्गीयो- 

पासनायामेवे प्रकृते ऽपीति ॥ ७ ॥ 

सक्ञातशचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ 

# तदेतदिति # व्यवस्थितं विकल्पनम् । 
# तत्र हेतुरिति # व्यवष्यायां हेतुः । नन्वस्तु व्यषष्यायाम- 

विकारभेदस्य तत्वं तथाप्यनुपसंहार उक्कृष्टाधिकारो हेतुरिति 

कथं गम्यते इत्याकाङ्कायां एटान्तन गम्यते हनि बोधनाय दृ्टान्तमु- 

पन्यस्य उ्याक्ुवान्ति । # परस्मादित्यादि # | छान्दोग्ये प्रथमप्रपा- 
टके प्रवाहणनद्रीथकु कल तमेनोद्रीथविधासमापराबुक्तम । आकाशो 
हेयेऽयो ज्यायानाकाशः परायणं, स पष परावरीयानुद्रीथः स ध 
घोऽनन्त इति वद्धि्यायामेवाक्ष्यादित्यादिप्रतीफोपासनाप्युक्ता । अत- 
स्तत्र हिरण्यह्मश्रत्वादिगुणसच्वेऽ्पि सामगतिपरंपराविधान्तिस्णान- 
भूतपरोवरीयस्त्वगुणविशेष्ठोपासकस्य ते गुणा नेतस्मावुक्कृष्ट- 
त्वेन भान्तीति न तदुपसंहारस्तथा तत्तदेकान्तिन उपास्य रपे गुणा- 
म्तरसच्वेऽपि तेषामुन्कृषएत्वन भानाभावान्नो पसंहार त्यथः ॥ ७ ॥ 

संक्षातश्येत्तनुक्तमस्ति तु तदपि ॥ पृवेसूत्रप्धिकारभेदेनोपसं- 

हारानुपसहारौ व्यवस्थापिती । तां व्यवस्यामेव द्रहयितुं किञिदा- 
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एकान्यनेकान्तिनोरपि श्रीरामोपामकसादिषेब्ा लतिशिष्ये- 
कन्तिनोऽप्युपमेहारो युक्त इयाशङ्कात्तरं तु, न वा प्रकरणमेदा- 
दियनेनेपरोक्तम् । सक्ष तु लांकिकी, अधिकारस्त्वान्रः । ष एव 
बीयानिति। मरैकसस्य हेतोरन्वयव्याभिवारमाह ।अन्ति तु तद- 

पीति । प्रमितमेदरेप्वपयुपामनेषु परोवरीयस्वादिपु सेङ्कतमुदुभी- 
थोपासनेऽप्यरत यथः ॥ ८ ॥ 

ददुः परिहरतीव्याशयन सूत्रं पटल्या व्याकूवन्ति । # पकाम्ती 

ह्यादि # रुपप्राघान्यवानेकान्नी, ब्रह्मन्वप्राध्रन्यवाननक्रास्ती । तय 
सक्तसकेकत्वनापसहारप्रया जनकहतुचतुषएटयसि रा रुपप्राधास्यकृना- 

धिकारमाश्रष्याप्रयोजक्न्वात्तथत्याशङ्क(तरं त्वनिप्रसङ्कवारकतया- 

ऽऽवदयकन्वन अविक्रारस्यापमेषहारनियामकनतासमथनावूक्तम। + सं- 

क्षेकन्वस्येत्यादि # अधिकरारस्यान्तरल्यऽपि प्रमाणप्यगणनाश्न मन्नाता 

छीयस्त्वमित्याशङकू् तस्य तथान्वमाहत्यथः । # प्रभिन भदभ्वित्या- 

दि # छाल्दाग्य अ्भमत्यतदक्षरमुद्राथमुपासानन्युद्राधावयत्र प्रणव 
प्रस्तुत्य तस्य रसनमन्यादि गुणोपव्याख्यानपूचयकं. दूवासुराः संयतिर 
इन्यादिना, अथ हय पायै मुख्यः प्राणम्तमुङ्गाथमुपासाथक्रिर इ- 
स्यद्रीधावयवध्रणवविधयमुपासनमुच्यत । तथा अदित्यादिपुग्पप्र- 
तीककम् । तथा भाकादामुपक्रम्य पगावरायस्त्वगुणक्रम् । धाजम- 

नयक तु, हन्तासुरान् यक्ष उरद्वथनान्ययामनि कतस्नमृद्राथ प्रन्तुन्य, 

अथ हेममासन्यं धाणमुचुम्त्वं न उद्ायन्यादिना कत्स्नदद्रथविषय- 
मासमन्यापासनमुखयत हनि प्रकरणमदविषयमदाभयां प्रमितभव्ष्व- 

पितेषु सा संज्ञानि | उपसंहारहतुर्धिद्यावच्योगभद्स्तु ना्म्तीतिन 
संक्ञामात्रणोापमेदारः प्रयाक्तं शाक्यननो न पूर्वाक्तव्यवम्याभङ्ग इ 

व्यथः । पवमन्यथात्यसृत्रण परावगीयःमूत्रप्रथमवर्णकन च चे 

कयवाधकं परिदहनम् । तदृह्ितीयवणक्न, सन्नासुत्रण च समाचार. 

सूत्रोक्ता अधिकरारस्यापसंहारनियमहनुना धपशिननि चतुःमृष्रयां 

परापरप्रिधासाधारण्येन तो निणानां । प्त्रमन्र स्वाध्यायसत्र- 

मारणभ्य पडाभः सूत्रस्पसंहारप्रकारा विचरारनः। नाऽत्र गुणा- 



१०१४ प्रकाशे अणुभाप्ये । 

व्याप्ते समञ्जसम् ॥ ९ ॥ ` 

अपरे परिचार्य । उपास्यषु स्पेपु बादयपोगण्डादिकमष्यु- 
स्यते । तथा सति विग्रहे न्युनाधेकमाव आपततीति तत्रोक्तं स 

बिदानन्दलमनुपपन्न स्यात् तेषां सदेकषूपलात् । प्राकृततरे च स- 
व॑मसमञजमं स्यादिति प्राप्न आह । व्यापनेरिति। सवतः पाणिपा- 
दान्तमियादिस्परतेः साकारमेवर व्यापकरमिति । चक्राराव् पवैरष 
इति श्रुया रसरास्मकलसेन भक्तानां यादर््पेण ल लारमानुमव्रजा- 
हमं क्रमेण योगमायापमारणेन प्रकीकरोतीति वास्यादिभावो 

[1 

पहारो विषयः। स च सवैः सर्वैपूपाखेषु पुरुषेषु सर्वेषां गुणानां 

कतस्य, उत तेिन्तषु तेषु तेषां तामिति संशयः। तत्राश्चः पूः पक्षः । 

मार्ममेदेन यथाधिकारं फ्तव्य हति सिद्धान्तः फलति । पवजात्र 

सामान्यतः स्वमावरूपा गुणास्तत्तत्कायकनन्वादयश्च यथाधिकार- 

मुपमेहाथत्वनाजु पसंहायेत्वन विचारिताः । अन्य तु, पनल्िसूष्यां 

छान्दोग्यवाजमनयकाक्तयारुद्रथविधयोरभदो, भदा वतिसंशयमा 

प पूर्वसूप्रे मभेवं पृथपक्षीरत्य सूब्रद्मयेन भ्क्रममदरृतरूपमेदाव् 

संक्ञाया लौकिकत्वाद् व्यभिचारित्वाश्च विच्याभदं सि्धान्तयन्ति । 

तत्तु तादशसिधान्तस्य प्रथमसुभ्रोक्तचदनाद्यविशोषरूपहत्वेकदेश- 

भूनकपाभावे पूरवक्तहेत्वभावादेव सिद्धत्वाश्नात्यावश्यकमिति प्रति- 
भाति ॥८<॥२॥ 

उयाप्तश्च समञ्जसम् ॥ मतः परं पुनव्र्यगतनेवान्यान् घमान् 

अधघस्थारपान् विचारयनीत्याशयेन सूत्रमवतारयन्ति । # भथ. 

द्यादि # । # तथा सतीनि # । अवस्थावशे सति । # तश्रोक्तमि- 

ति #। तेषु रूपेषु शुत्याक्तम् । # तेपामिति *# । प्राह्माणां सि 

धानन्दानाम । # स्वमिति । # उपास्यरूपेषु साधिते ब्रह्मत्वं तेषां 

्रह्मत्वनोपासने श्रतिविरोधपरिहारादिकं च । # एति प्रापे भिति # 

एवमवतारेष्ववस्याथिशेषदृ नेन पूर्वसाधितस्य चेयथ्यं तत्परिदा- 

रमाहेव्यधः । व्याकुर्वन्ति । # सर्वेत श्व्यादि । # क्रमेणति #। 



३ अध्याये ६ पादः। ९०१५ 

पपत्तेः सवेमुपपश्नमिस्यैः । तेन यव्दक्तधर्मवदू ब्रह्मेति सि 
द्रम ॥ ९॥ 

कालोपाधिक्रमेण । नथाचासामञ्जस्यं तदा स्याद् यदि चिगप्रहस्य 
प्राङृतत्वं तस्मिन् विग्रह न्यूनाधिकपरिमाणवनत्चं च कालापाधि- 
जन्यं स्यात् । तन्तु नासिति । किन्त्वावरणापसारण आकाशस्येव 
व्यापकत्वसद्दानन्दविग्रहस्यावरणभूनाया योगमायायाः क्रमा- 
दुपसारणेन भक्तानां तद्छादारसानुभावनाथमच्छया छपया ताह- 

दापरिमाणकं तद्रपं प्रकर्रीकरातीति यथा व्यापकस्याकाडाम्य 
सृद्धिद्ासमाक्न्वमुपपण्नं तथा ब्रह्मणो रूपभ्वपि सयं वाल्यादिभान- 
मुपपन्नमित्यथः । हदमश्र भगवता व्यासेन समञ्जमपदकथनादू 
षद्धिहामसूत्रोक्तमुभयमामज्जस्यं स्मारयता; चक्रारण., लाकवनतु 
लीदटाक्षवस्यमितनि च स्मारयता घातं क्षयम् । भगचना यागमा- 
यायरणं च गीतायां, नाहं प्रकाशः सस्य यागमाय्रासमान्ननः 
मूदाऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययमिति स्वयमवाक्तामिति नात्र 
दाङुालशः । सिद्धमाहुः । # तनन्यादि । # एवं व्याप्त्यादिना सा- 

मञ्जस्यसाधरनन याववुक्तधममुक्तं नन्नदशं वा भ्रुनिमिद्खं कवन 
वरह्मवात्रि सिद्धम् । तथाचोपास्यरूपषु प्रतीयमानानां नित्यानामय 
धाल्यपौगण्डादिधर्माणिं परिमाणानां तत्त्ठीग्यानां चावरणनद्ध ङज- 
न्यप्रतीनविषयन्सनाविगेधमवध्राय मक्िमार्मयिण नत्युपमहाया 
हन्यधः । तथाच ब्राल्यादिभावा विपयः। उपपद्यन, न वनि सेश्- 

यः: । पवपक्नसिदडधान्नां स्फुटा ॥ 
रामानुजानां मन ष्टं पचस्व द्रापः ॥ 
हार भास्कर च मन तु अधमन्यनदश्नगमद्रर्यामन्यत्र ध्रु 

यमाण सामानाशिकरण्यऽ्ध्यासापवादर पयायविठावणपशक्नाणां मभ्य 

कावा युक्त हति संशय अध्यासपक्ष पषस्मिव दान्र टश्रणापरया, 

ह्िनीय च णकस्य निव्रत्तरदृषटायाः कल्पनायन्या, तृनायम्य चाप्र 

सिद्धा असगनन्व, त्रयाणाम् । अता विशपणपक्षा युक्तं इनि मि- 
दान्नितिम । 

तद् ाण्डनाण्डवं प्रतिमान । नन्मन प्राणवरीनां यथायथम् 



१०१६ सथकाशे अणुभाष्पे । 

ननु व्रह्मधमैसेन ते स्वे निखा वाच्याः। वे च तत्तद्धक्तमि- 
शिष्टाः । ततर चैकस्यैव भक्तस्य पो्वापर्वेणानेकटीलामम्बन्धिसं 
भरुयते । तथाच पूप्ररीदाया नितिन तलम्बन्धिभक्तस्यापि त- 
थां बराच्यम् । एवं सति तस्येवाग्रिमटीलापम्बन्धो ऽशक्यवचनः। 
तथा वचने त॒ पू्मटीखाया निसं भञ्येत । नियते चम्निमरी- 
लाप्म्बन्थिनो भिनत स्यात् । तच्चानुभवतवदावेदकमानविरुद्- 
परिव उत्तरं पावि ॥ 

अघ्र्मत्वन ब्रह्मकायन्वेन च त्र प्रह्मद्टिवत् प्राणादिदषेर्यध्यस्तत्वेन 
“डकार उद्रथद्टेरपि तथात्व विशेषाभावादिति ॥ ९॥ 

अग्रिमसूत्रमवतार्यन्ति । # नन्विल्यादि । # अनुच्छि- 
सिधर्मेतिधत्या ब्रह्मघमाणामनुच्छदश्चावणाद् त्रह्मधमत्वन ते 
सर्वं बाल्यादया निलया ध्वेसराप्रतियागिना वाच्यास्त च टी- 
लानां तत्तद्धक्तानुभावनाथत्वाचत्तत्कौडापयागभक्तविशि्टास्त- 
श्र कृष्णोपनिपद्कस्येव भक्तस्य पौवोप्थणानकर्टाटामरम्बान्धत्व, 
यो ननः परमानन्दा यज्ञादा मुक्तिगहिनान्यादिना भ्रीनन्दादि वृग्दा- 
पथन्तानां स्वरूपक्रथनानम्तर, साऽवतीर्णा महातल, वन बृन्दा- 
घन कफीडन् गोपगोपीसुरेः सहति तेः सह क्री इडाकथनाच्छरूयंन । 
लीलासम्बन्धिन्वन(क्तरोत्या मक्तस्यापि नित्यत्वं वाच्यम् । एवं 
पू्लालातत्म्बन्धि भक्तया्निनयत्वन पूवलोलावेशिष्टस्यापि नित्य- 
र्व सान तस्यंवाग्रमरलसम्बन्धाऽराक्रयवचनः । तस्यवाभ्रम- 

रीलासम्बन्यव चन त्वक्रस्य युगपदिसदधन्ीलाद्वयानुभवस्याशक्य- 
वचननयाभ्रमानुरोघ पूवी ला्नत्यत्वं भज्येत । पूवनिलयन्ते चक्ष्व 
युगपदनेकलालासम्बन्धस्याशक्यवचननया अभ्रिमलीलासम्बन्धिनो 
भक्तस्य पूवलालानुमवकलः सकाशाद् मिक्नत्वं स्यात् । तश्च भिन्न- 
सवं लीलानुभावत् सक्तंकष्यवदकप्रमाणभूता या कृष्णोपनिपानिषव्छ- 
भुवि्ताहरुदधं चाति लीग्ानित्यत्त्रे भक्तमदप्रस द्कादुक्तशरुतिविराधा, 
भक्तामदे च लालानित्यत्वम ङादनुच्छात्तधमश्रुतिविराध हइत्युभय- 

तःपासारज्तुरन्याशङ्ायामुपसहारद च्य प्राति तनदत्यथमुक्तरं 
सूद् पठतीयथः॥ 



२ अध्ययि १ पादः। १०१७ 

सवाभेदादन्यतेमे ॥ १० ॥ 

छीलामध्यपातिनां सर्वेपां पदार्थानां ब्रह्मणा सदहामेदाद् ब्र- 
हमणश्चक्रतात् पूर्वटीलातोऽन्यजोत्तरकीकायामपीमे पूटीलास- 
स्वामिन एव त इयर्थः । अत्रेदमाकूतम् । रमो पै स इति श्रय, 

तण जाः याति अदितिः 

सवमेदाद्न्यत्रमे ॥ व्याकरुवन्ति। # कीटेन्यारि # । बरह्मणा 

सहाभेदादिति # । "तस्मान्न भिन्ना पनास्तु आभिर्भिन्नो नवे प्रभु 
भूमावुत्तारितं स्वै वेकुण्टस्वभवासिनामि नि हृर्णौपनिषर्छररनी 

मवौसां ब्रह्मामदश्रावणन तन्न्यायेनान्यपामपि पदाथानां तथात्वात् 
नन्वस्तु मक्तानांब्रह्मामदम्नथापि पू्वाक्ताराद्भायाः कथं निन्रृत्ति- 

रित्याकाटायाममदस्वरूपं व्याकुयन्ति। # अत्रदमित्यादि # । प्र- 

काटाश्रयाधिकरणे स्वरूपधमाणां व्रह्माभदम्नादान्म्यरपो मेदविर- 

दसम्पन्निणीतम्तत्र परिच्छिन्नकायकनृल्वम्य भदनिणायकल्यन स- 

रिचदानन्दरूपस्य चाभदनिणाकन्वन मदरात्यन्ताभावरपस्यामेदम्या- 
ऽभावात् । तस्यां च सम्पदि स्वाश्चयाविनाभूतत्वं प्रचिषर्मिनि व्रह्मा 

विनाभूना ब्रह्मान्मकाः सच्चिदानन्दरूपः स्वरुपथमा इनि मिद्धम । 
असद्वा इदमत्र आसीत् तनो वे सदजायन, तदरान्मानर स्वयम- 

कुरुत तस्मात् तत् सुकृतमुच्यत हति, यदेतत् सुकन, रसा वै 

स इति धुनी च, सोऽकरामयनत्यादिना पूलानुवाक उक्ता या सि 

स्ताम्, असद्वे्यादिना असाध्ुल्वन पददय, नना वे सदेज्ञायनश्यनन 

विवक्षिनस्य प्रकटितस्य साधुन्वमुक्त्वा तत्र हन्वाकाद्रायां तदा- 

त्मानमिद्यादिना ततो विदेषमाह । तत्र हिं प्रताययतिद्धिनीयाऽका- 
रावुच्चनीचमभावः । अत्र तु स्वयम परिणत इत्यव परिणाम 
सुरृतरूप ति । ननु तन्नापि, यह स्यामिति पूवाकारात स्वस्येव 

परिणाम कथमस्येव सुङूनन्य, न तस्यत्याक्नाद्ायाम्रनन्य सुक्रनन्य- 

हेतुमाह | यद्धनत् सुक्र्त, रसाव म हत | वश्ाद्ट उक्तशड्कूा- 

निद्रस्यथः। पवक्षारा$थौ वा । तथाच यदनन्मुक्रने म चं निश्यन 

रमः सर्वैमारभूत आनन्दः । नदेवात्रं पर्जाययनि । रसम“ हावाय- 

मिल्यारश्यानुवाकममात्तिपयन्तम् । तथाच पयसा सच्चिनार 

१२८ 



१०१८ मप्रकाशे अणुभाष्ये । 

सर्वरम इति श्रुया च सवेरसात्मक्रलं ब्रह्मणो निर्णीतम् । तथाच 
यस्य रमस्य ये प्रिमावानुमावादिरूपातैः स॒ रसः सम्पय्रते । 
आतानप्रेतानापकरतन्तुभिः परं इव । अवक्तत्तादास्म्यं रसस्येति 
सवाभिदो निष्प्यूह इति । ननु षिरुदधदिक्कयोरकजातीयभावव- 
तोभक्त्यतिशयेन युगपदेकजातीयगीखामहितमगव्रसादुमोवे भग- 
वतो व्यापकन्ेनैवं पादृोवस्योपपन्नतरेऽपि रीलापदार्थानामन्या- 
पकलाद्गपदाविमापरो ऽनुपपन्नः । भक्तयोः समानलाद्धक्तिमाग- 

प्राधान्यं, नानन्वस्य । इहं त्वानन्द एव तत्तद्रप इति तस्याः सका- 
कादस्मिश्नयं विशा इत्यथः । पवं सवरस इति श्रुतां च सवरसा- 
इऽत्मकत्येन । तेत्रैताभ्यां ब्रह्मण रसात्मकत्वं निर्णीतम् । तेन यत 
सिद्धं तदाहु. । # तथाचत्याद् # । # विभावानुभावण्पा इति #। 
आलम्बनविभावरूपा भक्ता, उदीपनाचमावरूपा ऋत्वाव्रूयः । अनु- 
मावः कटाक्षप्रणुवादनादरूयस्तेयां सर्वपामवे तादाल्भ्यरपे अमे 
निर्विघ्न टीखाखानां भक्तानां ब्रह्मात्मकत्वेन नित्यत्वात् पूर्वोत्तरली- 
लासम्बन्वित्वं निर्विघ्रम । टीलानां च ब्रह्मघमत्वाश्निल्यत्वम् । पव 
सर्वेषां नित्यत्वे युगपर-सवेछालानुभवर आपतति । स च, अङ्सङुं 
रिष्यामीत्यादिश्रतप्रयोगाऽन्यथानुपपत्यवगतमगर्वादच्छमदिम्ना 

तत्सामध्थमहिम्ना च निवारणीया,न तु मक्तनुभवदिरनित्यत्व 
स्वयं कस्पनीयम् । ब्रह्मणा मनोवागगोचरत्वस्यानिसक्तादिश्रुतिसिद- 
त्वात्।इदमत्र बाधसाकययाथमुक्त म् । उत्पत्तिपक्षस्याप्येकदे शत्वेनाद्र- 

णात् । घभ्तुतस्तु यथा लीला सम्पद्यत तत्प्रकारकं सर्व ब्रहमीव। तथैव 
लीलापियव्कमव्यक्तमनन्नरूपं विभ्वं पुराणं तमसः परस्तादितिशुतेः। 
'्यथा सुव्रण सुकृतं पुरम्तात् पश्चाच्च सवेष हिरण्मयस्य तदेव मध्ये 
व्यवहा्यमाणं नानापदरारहमस्य तद्धदि व्यकादके मगवद्वाक्याच्च । 

उपपत्तिपक्षव्येव मुख्यत्वात् । तनच प्रागेवापपादितमिति न कि 
खिद नुपपन्नमित्यथः । भन्नैव किञ्चिदा शङ्खा परिहरन्ति । # नन्वि- 
त्यादि # सामञ्जस्यादित्यन्तम् #। # प्रातरुभाव इति # । विचाय- 
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विरोधापाताद्रिनिगमकराभावास्यैकत्र पायया परदकषेयतीति चन 

वक्त युक्त मिति शङ्ाप्येताभ्यां निरततति जेयम् । ब्रह्मणो व्याप- 

कत्वारगीरायाश्च तेन सहाभेदात्तथात्वादेकस्म भक्ताय यथा ब्रह्म- 

णा सह छीापदार्था आविर्भवन्ति तथेव कवान्यत्रापि भक्त- 

समानदेश आविभेवन्तीति सवमामञ्जस्यात् ॥ ५० ॥ 
ननु ग्यापकल्ववन् पृ्णीनन्दवयवरीयद मोऽपि धमोस्तपु भ- 

तीता भवेयुः । नचेवमस्ति । दुःवमम्भाव्रनायां पमुप पारयन्ति 
यतः । एवं सति व्यापक्रतरपपि न वक्तु शक्यम् । तुस्यत्रादत 

उत्तरं पठति ॥ 

आनन्दादयः प्रघानस्य ॥ ११॥ 

पृणानन्देखयीदयः प्रधानस्य र्मिणो ब्रह्मण एव धर्पाः । 

माण हति शेषः । # इति शङ्कूनि #। टीनलासम्बान्धपद्ाथाग्याप- 

कत्यक्ृता दाङ्का । # तथात्वादिनि # । व्यापकत्वात् । नथराच नपि 

व्यापक्रा पवर । परच्छिन्नत्वप्रतातिस्तु नन नन प्रकारण तनस्तता 

मायापसारणादिरूद्धर्माश्चयत्वस्य साधिनन्वारचनि न किमप्यनु- 

पपन्निलयथः। तन स्वरूपप्रधानश्य भक्तिमागायस्य तत्तस्टालासम्ब- 

न्धिनां भक्तादयो गुणाः सर्वष्प्युपसहरणया हान ब्राधनम् । 

अन्य त्वत्र कछन्दाग्यत्राजसनायकारानकना उवद््रश्रएठश्षः 

द्विशणिका प्राणविधका, भिन्ना चति मरय भक्नयाशाङ्ा छान्दा- 

ग्यवाज्ञसनयिनोगुंणाधिक्य$पि रूपमिदाद्देक्य काशातकिनामपि 

वाशष्ठत्वादिगणापसंहारं सिदधान्नयान्न । 

तद्स्मन्मत समाचारसून्र निरूपणप्रकारभदुम्य प्रायशित्ता- 

दनुक्नायफन्व उपसहारानृगृण्यम्यापनादृमलहारसूव्रभ्थामदकथ- 

नाच्च सिडचतीत्युपक्षिनं बाध्यम॥ २०॥ 

अन्रिमसूध्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि # । भनन्ददरादूयः 

प्रधानस्य ॥ व्यकरर्वान्ति । # पूर्णलयादि #। 
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लीखापदार्थास्तु ब्रह्मधमेतरेन व्यापक्रा उच्यन्ते । व्यापकस्य र्मि- 
णो ऽनागन्तुकधमेस्य व्यापकखनियमाव । न हि धर्मेषु पृणौनन्द- 
सादयः सम्भवन्ति । धमित्वापत्या धर्मतव्याहतेः । अत एवात्र 
परथानपदयुपाततं, पर्मगुणमातरेन खीखापदाथीनामाविभाव इति ङ्ञा- 
पयितुम ॥ ११॥ 

^ [० (८) म (@ ०५ प्रियशिरस्त्वा्प्राप्तरुषचयापचयो हि भेदे ॥ १२॥ 
ननृपासक्रस्य प्रियतादपरकारकज्ञानक्रममादाय पियला- 

# उयापकत्वनियमादिति # । अये नियम आकाशपरिमाण 
आत्मचेतनायां च स्फुटः । नच पृणानन्देहवयाचमाव तेपु ब्रह्मत्व- 
स्योपचारिकलत्वापत्तिरिति शङ्खम् । तत्र तदनाविभावनेवोपपत्तः । 
नच तन्न फो हतुरिति शङ्खम । रालच्छाया एव तथात्वात् । नच 
तदि विरतो निवांच्यमिति वाच्यम् । विदि तान्यत्वानरक्तत्वादि श्र 
तिभिंरव तक्निवारणात् । ननु तथापि संशयो न निवत्तंतति चद्, न 
निवत्त॑तां नाम तथापि, भिदयत हृदयम्रन्थिरिति शुते्भगवद शनाऽनन्त- 
रमेव ताश्नद्रत्तारति यथाश्रुतमिति मन्तव्यमिति दिक् । स्वग्यास्या- 
तस्याथस्य ग्यासाशयगाचरत्वायाहुः । # अत पवेलयादि # । पतन 
तेषु स्वरूपानन्दांशभूनजंवानन्दससऽपि भगवहनेन तद्धमौशमू- 
तानां भजनानन्दे्वयादीनां तषु प्राकथ्येऽपि न गुणभावनिद्रत्ति- 
रिन्यपि ज्ञापितम् । अयमेवाथः पु्टप्रवाहमयादायां, स्वरूपणावतारे- 
णत्यादिकारिकासूक्त इति बोध्यम् । तन भगवदसाधारणनिरङन्शा- 
जगत्कतेत्वादयः स्वरितृत्वादयश्च भक्तेषु नापसंहत्तव्या शति 
षोधितम् । पवं त्रिसूत्या भक्तिप्रकरणीया भगवद्धमा विचारिताः॥११॥ 

प्रियशिरत्वादप्रा्तिरुपचयापचयो हि मेदे ॥ आनन्दमयवि- 
द्यायामानन्दएदयो धमा ब्रह्मासाधारणा इति सिद्धम् । तत्प्रसङ्गेन 
तद्धिशपणानि विचारयतीत्याशयेन सुत्रमवतारयन्ति । # ननूपास- 
कस्यत्यादि # । उक्तत्रिसूत्रयां साकारत्वव्यापकत्वादयो भक्तसा- 
धारणाः पूर्णानन्देश्वयंद्यस्तु मगवदसाधारणा दति भगवद्ध्मरुपेषु 
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दिषमणां शिरस्वादिरूपलमानन्दमयाधिकरणे निरूपितमिति 
लीखाख्थनामपि पियतादिज्ञानस्य सत्तादजापि स्रूपोपामक- 
स्य प्रियशिरस्तादियमांणामुपमहारः काये इयाश्शङ्ा परिहरति । 
परियञ्षिरस्ताद्यप्राप्निरिति । चित्तथाद्धताग्तम्यहेतुकपियत्रादि- 
ञानं रीलास्थानां चित्तथुद्धययेक्षाऽमात्राज्न सम्भवतीति न तेषा 
परोपमेहारः काय इयर्थः । अधरा नन्वानन्दमयोपासनामयतणं- 

भक्तेषुन त इति स्थितम् । तथा सन्यानन्दादय श्च प्रियरिरस्न्वा- 
दयो ऽप तत्र पटिनन्वात् तदसाघधाराणा इति प्रियादीनां शिरस््वा- 

दिरूपत्वमानन्दमयाथिकरण अन्नमयादिपषृपासनाकथननापासकस्य 
ज्ञानक्रममादाय निरूपितम् । तन टीद्ास्थानां मगर्वाति प्रियत्वा- 

दिज्ञानस्य सत्याद् भक्तिमार्मायोापामन तयां पुरुषविस्दधत्वभान्प्य- 
साधारणन्वात् प्रियत्वादिषु शिरम्न्वादिक अधिके धौनत्वाद्धा- 
वित दाषाभावात् तेषामुपसंहारः काय इन्याराद्मा परिहरतीत्यर्थः । 
सूत्रं नान्पयकथनमुलन व्याक्रुयेन्ति । # चित्तदरुद्धीव्यादि #। अश्र 
प्रधानस्येतिपदं पृवमूश्रादनुवत्तत । तथाच चित्तशुद्धितारस्यन भा- 
समान प्रधानस्य मद हि यस्माद्धनोः, उपचयापचया प्रमादमोद्- 
रूपावानन्दोपचयापचयावुपासमकस्य भासन । रीकास्थानां तु 
ब्रह्मनादात्म्यस्य पूर्वाधिकरण उक्तत्वात् नादशां चित्ते तारनम्य- 
भानस्य क्ुत्राप्यनुक्तन्वात्तदभावन भगवति तदवयवषु च, यत् 
प्रियत्वादिक्ानं त्निरुपधिस्नटहनुकं, न चित्तश्रुदधनारम्यहनुक्म। 
अत उपामकन्ञानक्रममादाय शनो निरपिनानां पियशिरस््यदी- 
नामप्रािः, प्रापिरव न सम्भवतीति भक्तिमार्ग तदनुमारिणा सम 
पापासंकन तपामुपमंहारो न कराय शत्यः । जम्मिन पक्ष उपासना- 
मार्गीयस्य ननुपसहारपक्षाप्यदवायाति. तथाप्यानन्दमयवाक्रय- 
ऽधवणोपनिषदि च सदानन्दत्वस्यकतत्वावुभयप्राधान्यनापामकस्य 
निर्णयो न सिद्धतीत्यतः सूत्र प्रक्रारान्नरण व्याख्यातुमवतारय- 
न्ति। # अथवेन्यादि # । उक्तपिधस्यापामकस्य पुर्यरुरपविर्द्ध- 

पक्षाुपसंहारस्यायुक्तत्वादानन्दमयवाक्य च पुर्पस्य विधामाज्र- 
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पनिषदृक्तपथरात्राश्ागमोक्तमकारेण कुतः पुरुषरूपे पक्नाचुपष- 
सहारस्यायुक्तलवादानन्दमयाधिकरणे तदूपस्येवोक्तलात् पुरूपरूपः 
कथमानन्दमयः । तथाते बा कथं नोक्तोपमहारः । अप्र च । 
मोदपमोदयोरुपवितानुपचितानन्दरूपयो बगपतन्चेन देशमदेना- 
पि भिन्रतानित्यानन्द्करमे ब्रमण तारर्ूपकथनमनुपपन्नमिया- 
दाधा परिहरति । प्रियशिरस्तादीति । यथथ्रणोपास्यात् मि. 

यरिरस्सादिषिशषिष्रस्य मेदः स्यात् तदा तदपाप्निः स्यान्नच त- 

येतिपियकिरस्सादिकमुपास्नामामींयस्याप्यायर्णिकदेरपपंहाय- 
मे्ेयर्थः । वित्तथाद्धतारतम्यहेतुकं भियतरादिङ्ञ। नमिति पक्ष परो 

नेव गृहीतम् । वश्च खीत्वव्यवच्छदाथत्वेनापि युज्यते ति पक्िरू- 
पस्थेवाक्तत्वात् पुरुपरूपः कथं सः । अतः सोपासना एतवुपनि- 
धवुक्तरूपण न युक्ता । अथ वरह्मत्वस्याविशिटन्वाद्तवुपनिषवुक्त- 

स्याप्यानन्दमयत्वशऽत्रापि पक्षिरूपस्य सत्वात् कथं न पक्षादुपसं- 

हार शयेका शङ्का । अपर्चत्वादिनाक्ता मिध्यावादिङ्ता दितीया। 
# देशमेदेनेति # । दक्षिणोत्तरभदन । # तादशरूपकथननामति # । 
भेदगक्तरूपफथनमानन्दमयवाक्येऽनुपपन्नमित्यथः । सूत्रं व्याकुवे- 
न्ति । # यदीद्यादि # । तथाचास्य सूत्रस्य तकगभत्वनाऽपि व्या- 

ख्यातु शाक्षयत्वात् । वाक्ष्यद्वयऽप्युक्तस्य ब्रह्मण पेक्येन विरुद- 

धमौश्रयत्वन च पूर्वाशङ्काक्तस्योभयरूपत्वस्य पक्षिरुपत्वस्य वा वु- 
एत्वादुपासक्स्यात्र तवुपसंहारे न दु इति भावः । ननु प्रमोद- 

मोदयारक्तरूपत्वे भेदस्तु सिद्ध एवेति कथं तद माव इष्यत आहुः । 
# चित्तेयादि #। अपिः सभ्ये । तथाच मान्त्रवणिंकसूतव्या- 
ख्याते मोदप्रमादयोः परिनिष्ठितापरिनिष्ठितानन्दपक्चे । तयास्ता- 
हात्वज्ञानस्य चित्तशुदधितारम्यहतुकनवेन स्वरूपाभदकतया ब्रह्मणि 

मेदाभावात्तथा । वस्तुतस्तु परोक्षवादोऽयमिति प्रतिज्ञाय तत्र नि- 
रुपधि प्रीतिरेव मुख्येलयादिना व्युत्पादित परोक्षवाद्पक्षे च रसा- 
तमके स्वङ्पे तदात्मका एव भावा भक्तानां हृदि तथा स्फुरन्तीति 
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्ष्ादपक्ेऽपि तत्र भेदामावान्मोदपरमोदयोनं तदुक्तरूपतमियः 

धः । ब्रह्मां ए भिन्ना इट्युपासनार्थं तानाद्रौय शिरःपाण्यादि- 
निरूप्यत इति तत्रैव निरूपिनमस्पामिः। यचप्यानन्द पयाधिकर- 

ण एवरास्पाधस्योक्तताननेयं शङ्का सम्भवति । तथापि गुणोपम- 

हारपमङ्गे मिथ्यात्रादिन आपाततः शङ्का सम्भवतीयाचारयेणो- 
कत्वा निरम्ता ॥ १२॥ 

ननृषास्यरूपस्यानिसद्धा एत्र गुणा उपमंहनत्तम्या, नतु ति- 

रुद्धाः । तथाच पुरुप पकनादिविरुद्रमिति न तदुपमदा्मेमिया 
शङ्खाह ॥ 

तादशप्रनी नस्नद्धावहेतुकन्येन रमरूप ब्रह्मणि भदाभावान्मादप्रमो- 

दृयानौपचयापचयकपर्वमिनि । अयम् अभेः मूत्रनात्पयराचरः। 

तथाच मदाभावाद्यशथा सकपणस्वरूपापवणने, किराटमाहन्नमणि- 

प्रवकप्राद्यातितोदामफणासहस्मिनिववूचित उपामनामार्मयस्य 

तवुपमंहारा, भक्तिमार्गस्य तु परोक्षवाद्रक्तरत्या व्रियत्वादूर- 

वोपसंहार इति भावः । ननु मा भूतामानन्दोपचयापचयां स्वम- 

निष्ठौ, तथापि प्रियन्यदीनां शिरस्म्वादिमावनं तु चिर्द्मवरति 

कथं तवुपसेहायेमित्यन आहुः । + ब्रह्मत्यादि # । # लश्रैव निरपि- 
तमिति # तस्मिक्षव वणक, पुरश्चक्र द्विपद इति धृनिविचार भ- 
तानामटीकिकदहस्थित्यथमश्नमयादिरूपस्तत्र नत्र प्रविदाति । जा- 
घ त्वानन्दमय शति निरूपिनम् । तथाच जीव पक्षिरूपण प्रविक्च- 
ताऽचयवा भिन्ना पव. त जीवस्य यथाथिक्रारं प्रियादिरपण भाम- 

न्त शृत्युपासनायां न उपमेहायाः। भक्तिमारीयस्य तु तपू भद 

भानात् त तत्र नापसंदाया इति पूवक्छाविक्रारनिय्ना वणक 

यमिद्धा व्यवस्थत्यथधः । ननु यद्यनन्दमयाधिक्ररण अयमथः सूत्र 

क्षारेण सूचितः स्यात् पुनरत्र किमिति बददरित्याशङदूयामाहुः । 
# यद्रपीत्यादि #। # इयमिति # | मोदुप्रमाद्विपि्णा । तथा- 

तदर्धं पुनः कथनमता न दोप इत्यथः ॥ १२॥ 
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इतरे व्वथसामान्यात् \ १३ ॥ 

दरे पुरुपरूपे विश्दयेन ये भामामाना धमासतऽप्युपमह- 
सव्याः | तत्र विरोधव्यवच्छेदज्ञापनाय तु शब्दः । तत्र हतुर्थ- 
सापान्यादिति । अथः पदां आनन्दमयत्रक्षणसतस्य समानलरा- 
दकलादियथः ॥ १३ ॥ 

अथानन्दमयाधिकरण उक्तप्रकारेण ये परियसादिषर्पसत- 
पामेबोपमहारः कार्या, न तु पुरुपरूप पक्षादीनापपीयग्रमं 
पटति ॥ 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४॥ 

आनन्खश्पम्य यावन्नो धर्मा मक्तिमार्गीयाः परोक्षप्रादन 

उच्यन्त पभियलप्राधान्यादयस्तपां सत्रषां ध्यानमासमन्ताद् ध्याने, 

द्तरे त्वर्थसामान्यात् ॥ नन्वेवं पक्षद्वयस्वीक्रारे को टेतुरि- 
त्याकाङ्धायाम इतरादिस्त्रतरयप्रणयनमव हतुरिति सृचयन्तः, पूव- 
मुपमहारपन्न हतृ वदनीर्याशयेनावनारयन्ति । # ननूपास्यत्यादि #। 
तयाक्रर्यन्नि । # इतर इत्यादि # । ननूपसंहारसूत्रे पायं हतु 
सिद्ध डति पुनः कथनस्य कि प्रयाजनमत आहुः । # तत्रत्यादि# । 

ऋ तञ्रति # । पर्स्वरूप। # तत्रनि # | उपसंहार । तथाच व्रह्म- 
त्वप्राघान्यनोपासन सम्बन्धि ब्रह्मच । सदानन्दे प्राधान्येनोपासन- 
ऽप. तयोर्कयं परं व्रह्मान वाक्याद् भक्तर्मीणत्वाश्च सम्बन्धि 
ब्रह्मैव पुरुपत्वादिकं तु न प्रधानमतस्तक्नोपसंहारनियामकमिव्ये- 
तन्स्मरणाय तदुक्तिरित्यथः॥ १३॥ 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ तरिं भक्तिमार्गेऽपि परस्थेवो- 
पास्यत्वात् तत्र कुतो नापमंहार शइव्याकाङ्कायामनुपसहारपक्षे हेत 
यद्नीदयाशय्रनावतारयन्ति । # अयत्यादि # । # उक्तप्रकारेणति # 

पराक्चवादाक्तरीतिकरसान्मकनया । एतस्य पदस्य, उपसंहारः काय 

इतयनेनान्ययः । सूत्रं व्यत्रुवन्ति । # अआनन्दे्यादि # । 
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तदर्थं ये धमां उपयुक्ता एवोपमंहैव्या, नान्ये । तत्र हतुः 
प्रयोजनाभारादिति । ध्यानपदाथस्य तावद्धि पिद्धेरपिको- 
पसहारे वथातादियथः ॥ ५४॥ 

अन्येपामनुपरहारे हैलन्तरमप्याह ॥ 

अआत्सशब्दाच ॥ १५॥ 

परियमे्ेयादिना परोक्षवादेनोक्तानां प्रियप्राधान्यादीनामेषर 
भावना कार्या, नतु यथाश्रतानां शिरःपक्षादीनां तेषापतिवक्षि 
तत्वात् । तत्र हेतुरात्मशब्दादिति । आनन्द आन्मियनेन पूर्रोक्ता- 
नां परियप्राधान्यादीनां रमान्मकानामान्मा सरूपमानन्द इन्युक्त- 
प। अपरे रमोतरे स इति व्र्ष्यमाणल््ात् तस्य च स्थायमावा- 

# ध्यानपदांस्येति # भक्तिमा्मीयस्य तस्य । राषस्तु निगदव्या- 
ख्यातः ॥ १७॥ 

आत्मदाद्टाश्च ॥ सृत्रमवतारयन्ति । # अन्यपामिल्यादि # 
ननु प्रयाजनाभावऽपि ब्रह्मस्वरूपपरनाया अविदिाणटत्वात् पक्चाचुष- 
संहारे को दाप हत्याकराङ्धायां हन्वन्तरमप्याषहेत्ययः। श्याकुवेन्ि । 
# प्रियमवत्यादि #। # नत्र हेतुरिति #। भविवक्षितत्व हतुः । # 
त्युक्तमिति # तस्मादिति शषः तथाच यथाऽन्नमयं इषमा परिह- 
हयमानबाधनालोकिकरणो पश्चदनामविवद्षिनन्वम । तयात्र मान. 
न्द् पद्सममिव्याहननान्मपतद्न प्रियादिस्वरपभ्यानन्दन्वन धवोधनाव् 
भक्तिषष्टो पक्लादीनामविवक्षिनत्वमव दोष इन्यथैः । नन्याकारपूर- 
कावयवप्रायपटे प्रविष्ट आन्मराद्द आकार नान्प्र्गहन इत्यत्र क्रि 
मानमिस्यत आहुः । # मप्र इन्यादि # आनन्दूमयविकरण भान्मानं 
स्वयमक सतन्याद्रिना आत्मन एव प्राकस्य रसो वै स इनि रमडहप- 
ताया वक्ष्यमाणत्वाद् रमस्य च निरुपास्यरूपसष्यायभावन्मकस्वात् 
तेव परस्यास्मनो विवरणाय प्रपाठक्रप्ररृन्या तस्यवानन्द्मयत्वा- 
छचोपक्रम दिकं तान्पयेटिद्धमव्र मानमिलययथः। नन्वव सति भुनी 

१२९ 
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त्मकतवा्तस्येवानन्देमयत्वाचच पियविषयकलीलामध्यपातिभक्त्ान- 
भरकाराणामपि रमात्मकतरेनानन्दरूपलात् तेपामुपासना दत्तमा- 
ऽपिक्राराभाबाख्छिरक्षादिरूपेण कर्येति भाववती श्रुतिस्तथा 
न्यरूपयत् । एतेन यत्परम्परापम्बन्धेऽप्युपास्यतं तदस्य महन्तं 
कियदवधि वार्स्यामति ज्ञाप्यते । एवे सत्युपापनामार्मीयोपास्यं 
व्रिभूतिषूपं, न तु मृूलरूपम् । यन्न योगेनेति वाक्यादिति 
हेयम् ॥ १५॥ 

पक्षादिरूपत्वं किमित्युक्तमत भाहुः । # प्रियविषयकेव्यादि # तेथा- 
खन सवथा तत्र निस्तत्पर्योऽपि तु भुख्याधिक्षारणः प्रति व्न्य 
यः । ननूभयोाः परखरूपपरत्वे तुल्यं कथमधिकारवैलक्षण्यावगनि- 
रित्यत आहुः # पतनेत्यादि # । आत्मपदस्यानन्वस्वरूप पथ ता- 
स्पर्यण यस्परम्परासम्बन्धेऽपि पक्षादिविरिष्टरानन्दमयस्योपास्यत्वं 
तस्य सम्दरन्धिना महत्वं कियद् वाधि वाच्यमिति तदम्रिमया, यना 
घाच इति भ्रुत्याऽपि क्ञाप्यते । पवं तस्योत्कर्थे सति उपासनामार्ग- 
यापास्यं चिभूतिरूपे, न तु मुलरूपम् । "यन्न योगेन सांख्यन दानयन- 
तपोऽष्वर:। ्यारूपास्वाध्यायसेन्यासैः प्राप्नुयाद् यत्नवानपी'तल्का- 
दशस्कन्ध भगवता कवलेन भावन स्वप्रा्ति प्रकम्येतरनिवधकथना- 
दत्र च रसभाववरतामव प्ररौसाया उक्तत्वात्। तथ।चवविध-वाक्थे. 
रव वैलक्षण्यात्रगर्तिरल्यथः । परं चतुःसूत्र्या प्रियरिरस्त्वाद्- 
घम।ण।मुपसंहारानुपसंहारावाधक्षारमेदेन विचारितौ । र्वज्चात्र 
बाधसोक्याथमव्रान्तरांघकरणग्यवस्था कृता । षस्तुतस्तु पश्चदश- 
सुप्रणननाधिकरणन, विदयश्षयवरद्यक्ययोरुपसंहारहतुप्रयोजनय।ः 
परावद्यासु तदूबाधक्परिहारनदृव्यवस्थयारानन्द्ादीनामसाधारण- 
त्वनानुपसहारम्य प्रिय्िरस्त्वाद्ानां व्यवस्ययोपसंहारस्य च निण- 
यात्, सवप्रपञ्चातीतः सवेमुपनदहययवमकः कारणरूपश्च भवति, 
प्राणास्यां च कलां सृजत इति बोधितम् ॥ 

शङ्कराचायास्तु, अन्यथात्वादित्रिसूत्रऽयिकरण उदृर्गथ- 
विद्वा. उ्य।पतश्चयक्रसूत्रऽधिकरण च तदीयरव, सवौमदृ्पकसू्रच 
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प्राणविद्याम, आनन्दादय इति सुतर च ब्रह्मधमाणामेवोपसहारानु- 
पसहारो विचायं, आध्यानादिदिस्तर इन्दियेभ्यः परा ह्ययं हत्या- 
दिके, सा काष्ठा सा परागतिरित्यन्ते काठकवरक्येऽथदीनां ततत्तनः 
परत्वप्रतिषादने प्रयोजनाभावत्, सा काष्ठा सा परागतिरित्यनेन 

पुरुषविषयकाऽऽ् रप्रद् रेनाखच तस्येव परत्वं प्रतिपाद्यत इत सि- 
डान्तमाहः। 

भास्कराचायौ अप्येवमव षद्न्ति । 
तश्र परविद्याविचारं विहाय प्रथमत पव्रोद्गीथप्राणविया- 

पिचारे वीजं न पश्यामः । युक्तं तु परविद्यासु विचायमाणास्वा- 
जुषङ्धिकी तद्धिचारस्यापि सिदिरिति । गनीतपाद्रान्त ब्रह्मण पव 

धमीणां विचारात् । समन्वयऽपि धूथमानन्द्वाक्षयान्यव विखाये प- 
श्यात् प्रतीकवाक्यविचारादिति । पवमाभ्यानाधिकरणविप्रयवाक्ये- 

ऽपि अयाद्रीनामिन्दियादिभ्यः परत्वप्रतिपादृने न निष्प्रयोजनम् । 
तस्सदृ्रटिष्ठताप्रतिपाव्नस्येव प्रयोजनत्वात् । अन्यथा विपयत्याग- 
न्द्रियनिग्रहयारनास्यायामिन्द्रियेर्विपयाङृषरिनि स्मृत्युकतप्रण।ञ्प तैः 
प्रघलानथप्रसङ्ात् । ज्ञाते तु तत्तक्षियामकतया तयां नच्चन्परत्व न- 
स्यागनिग्रहादिभिः पुरुषनिष्ठपरत्वप्रातिपतसोकयमिति तस्थै 
मुख्यप्रयोज्नत्वादिति । 

रामानुजाचायास्तु, आध्यानादिस्श्रह्नयमग्रिमं च मूत्रढय- 
मानन्दा्यधिकरणयस्येव रेषत्वनाहुः । दश्च प्रियरिरस्न्वाद्नां 
ध्याना्थत्वमेष, न तु स्ववा आनन्दमपप्रतीतावनुवतसन्न इत्याध्यान- 
सूत्र आहुः । अभ्रिमे तु, अन्योऽन्तर आन्माऽऽनन्दमय शत्यानन्देम- 
यस्याऽऽत्मशबदन निदरंशादात्मनश्च शिरःपक्षपुच्छाचमम्भवातू प्रिय- 

शिरस्त्वादुयसूवस्य सुखध्रतिपस्य्ं निरूपणमा ऋमित्याहुः । बहतु 
विभूतिरूप तथा वनतैन्त इति मुस्याधिकाररहिनानाम आनन्दमय 
ध्येयाः । मुख्वाधिकारिणां तु विभूतो ध्यया, नतु पुरुपासमर इति 
वि्ेषः । आत्मयृ्हीलयादिम्ब्रहयतु बन्याऽन्तर भनग्माऽपनस मय, ई- 
त्यत्रात्मपदून् परमान्मेव गृह्यत । प्तरवत् । न्मा बा इदमेक प्- 
वाभ्र आरात् स रक्षत लोकानुसज्ञा हयेतरयवन् । कुन: ? उकलगं 
त् । सोऽङाप्रयत बहु स्यामिति वाक्यात् । अवधारणं च नम्माहा 
एतस्मादिति पू्ववाश्यखमाहुः । तदस्माष्टमापि संमतम् ॥ ›५॥ १॥ 



१०२८ सप्रकार अणुभाष्ये । 

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥ 

तैत्तिरीयकेऽसमयादिनिरूपणे पुरुषविधत्वं तेषां निरूप्य, 
तस्थेष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्येति सवैत्र निगथते । तत्रा- 
ऽऽनन्दपयपर्यनतं श्ारीरात्मलकरथनाद्धवति सव्ायः। शसीराभिमानी 
जीव एष कथिदृत ब्रह्मवे । तत्र शारीरपदालीव एव भवितुरम- 
ति। तथा सयानन्दमयस्यापि ब्रह्मसरं नोपपदते | उस्यते च 
भागैव्यां विधायापन्नं ब्रह्मेति व्यजानादियारभ्याऽऽनन्दमयप्- 
यन्तमानन्दो ब्रह्मति व्यजानादियन्तया श्रुया ब्रह्मतरमिल्युभयतः- 
पादा रज्जुरिति प्राप्न आह । इतसखञ्जीववदात्मग्रहीतिरात- 
ग्रहणम् । तस्येष एव श्रारीर आत्मेति यत्तदृत्तरात् । यः पूर्व- 

आत्मगृहीतिरितरयवुत्तरात् ॥ पूर्वाधिक्ररणे भक्तिमागीथा- 
णां प्रियशिरस्त्वाच्यनुपसंहारे, आनन्द भास्त्यात्मशब्दप्रयोगो हेतु 
त्वनोक्त इति तसप्रसङ्गनानन्दमयप्रकरणस्मात्मशाब्दयुक्तवाक्यान्तरं 
विचारयतीत्याशयेनतदधिकरणविषयादिकमाहुः ¦ # तैत्तिरीयक 
श्यावे # । # भवति संशय इति # आस्मन् वाक्ये भवति संशायः। 
पूर्वेपक्चमाहुः । # तत्रेत्यादि # इं हि वाक्यं प्राणमयमारभ्यानन्द्- 
मयपयेन्तं पठ्यते । तश्र तस्य प्राणमयदेः, पष एव शारीरः शरी- 
राभमानी आत्मा इ्युक्तं, क एष दत शङ्कायां यः पूवेस्येत्युच्यते । 
तच्रापि पवपूवविचार सर्वेभ्यः पूर्वोऽन्नमयोऽस्तीति तस्य यः शारीर 
भात्मा स सवेस्याते सिद्धयति । तदभिमानी च जीव पव लोके ह~ 
द्यते । तथा सति स पवानन्दमयस्याप्यभिमानित्वेनायातीति त- 
स्यापि ब्रह्मत्वं नापपद्यते । नचाब्रह्मत्वमेवास्त्विति वाच्यम् । उच्यते 
च्व भागेन्यां विद्यायामन्नाद्यानन्दान्तानां ब्रह्मत्वम् । अत उभयथापि 
भुतेवेराधादत्र निणयो वुघट पवति पूवैः पक्ष इव्यथः । सिद्धान्तं 
व्याकूवान्त । # इतर वादत्यादि # । # जीववदिति # शारीरपदस- 



३ अध्याये ३ णदः। १०२९ 

स्येति सर्व्ोक्तलात् सर्वेभ्य उत्तर आनन्दमयस्तस्पाद्धेतोरिय- 
थैः । अन्नमयादिषु सर्वेष्वानन्दमयस्येबोक्ततात् तत्तच्छरीराभि- 
मरानितात् तथा। एवध्था तथाऽऽनन्दणयाधिकरणे परपथितमस्मा- 
भिः । अथवाऽन्योऽन्तर आसेयन्नमयादन्यत्र स्त्रोक्ततराव पू- 
निरूपितो यः स इतर इत्युच्यते। तथा च, यः पूर्स्येति श्रुसेतर- 
घत् पूरैनिरूपितवव् प्रकृतस्याप्यात्पग्रहणक्थनं यत्तदूत्तरादितिं 
पूैवत् ॥ ५६ ॥ 

ममिव्याहाराज्जीववत् । तथाच यः पूरव्रस्येति सथन कथनात् स- 
घभ्यः पूर्याो योऽन्नमयस्तस्य पूवैमाफाशाद्रिसृषटिजिनक्षम्य परस्थेध 
ब्रह्मण उक्तत्वालरस्वरुपव्राचनाथमवानन्दमयस्याक्तन्वाच्छारीरपग्- 
समभिष्याहारमात्रेण जीवशद्खुम न काया, किन्तुपक्र्मादिकं विचायं 
हमीव तत्रात्मत्वन षोध्यमित्यतदभमुत्तगदिन्ुक्तमित्यथः । नचाभि- 

मानित्व जीवत्वे स्यादिति राषाम् । सवत्मकन्यान् । धन्यस्यान्य- 
स्मिक्नभिमानसेवाध्यासरपत्वन जीवल्वापादकन्वात् । पुरयाघधघ्रा- 
हयणे उपक्रान्तस्यात्मना, व्रह्म चा इदमग्र भामिनि ब्रह्मन्वं निगम- 

यित्वा, तदात्मानमेवावेद् हे ब्रह्मास्मीति धावणन नथाऽवसमायाति- 
ति । तदेनत् स्मारयन्ति # पनदित्यादि #। ननु तस्मिन्नेव प्रकरणे 
हारीर माःमतिवद्, अन्याऽन्नर आत्मत्यध्यान्मग्रहममस्नीनि कमा- 
त्मरशाब्दमत्र सूत्रकाराऽ्नुसन्धत्त हनि न विनिगमनत्यनो व्यार्या- 
म्वरमाहुः # अथवेत्यादि ककय इति # प्राणमयादिविक्नानमया्नः। 
तेन यत् सिद्धं तदाहुः । # तथाचत्यादि # । यः पूयस्यति, अमन 

चत्यनुवाकस्यया धभुत्या पूवनिरूपिनानां प्राणमयाकीनामिक यत् प्र- 
कृतस्यनन्दमयस्यापि पूतरेसम्बन्ध्यात्मकथने तदू उगत पूर्वषयु- 
त्पादितसलयां अन्योऽन्तर आन्मेष्यनुक्तया च आनन्दमयादित्यथः । 
चथमप्यन्तरात्मपनन्दमय एव परिमिमाध्यत इति नन्या आन्मा 

स पवेतिं शारीर आन्मत्यश्रापि स एकव परामृष्यत हति षाक्षयाव- 
निगमनामावेऽपि आनन्दमय एव सवश्र दारीर आन्मघ्यस्याथस्य 
न् व्याहतिरिदधः ५ १६॥ 



१०३० पपरकाशचे अणुभाष्ये । 

अन्वयादितिचेत् स्यादवधारणात् ॥ १७ ॥ 

ननु सर्वतरान्योऽन्तर आस्यति श्रुया परयेकमश्नमयादीनां मेदनि- 
रूपणच्छरीरपदास्व भिन्नो भिन्नो जीव एवासा शदीराभिमानी- 
सर्वत्रोरयते । आनन्दमयेऽपि बथोक्तिया सा सानन्दमयस्य व्रह्मसेन 
ठपरापकरलेन समरै्रन्वयात् । सर्गेषु शरीरेषु सम्बन्धादियाशद् 
तश्निरामायोकतेऽथे उपपत्तिमाह । स्यादित्यादिना स्यात्। आनन्दमय 

एवोक्तमर्वशरीराभिमानी भवतीयथः । तत्र हेतुखधारणादिति । 

एप पएपरेसेतरकरेणेतरनिपेधपूैकमानन्दमयस्यत्रालतनिद्धारादि- 
स्थः ॥ १७ ॥ 

कायी्यानादपूवेम् ॥ १८ ॥ 

तैसिरीयके पठथते । तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकराः स॒ 

स्भूत इलयुपक्रम्य महामूतरृष्टिुक्खाम्नायते पृथिव्या ओषधयः, 

य सनाया नः अनक 

अम्बयादितिषेत् स्यादषधारणात् ॥ भत्र भष्यमतिरोहिता- 

थम् ॥ तथाचान्नमयादीनां चतुणामाध्यात्मिक्षानां विभूतिरूपत्वात् 
तच्छरीरमप्राङक़वसस्वार्मकम् । तश्र य आनन्दूमयांशः प्रविष्टः स 

तदभिमानी । तेन तदाधिभीतिकेष्वस्मादिशरीरष्येषु पञ्चकाशे- 

श््रपि स पवामिमानी । तेनाष्याप्मिकस्तु यः प्रोक्तः साऽसाघवा- 

चिदरवक इति न्यायनेकस्यैव कायंद्रयकतृत्वाजीवोऽपि तदभिन्न- 
त्वेन सिद्धति । एवमे उपसंते सति, सपे सहेत पुरुषः सर्वषां 
ृष्णभावत इति न्यायेन विचारदश्ायां सवेभूतमकमव चिन्तयदिति 
बोधितम् । षद्धास्यकला ख बोधिता। 

भन्यतु, रेतरेयवाक्ये परमातमेषाच्यते, न तु हिरष्यगभ 
इ्याहुः । तदपि युक्तम ॥ १७॥ २॥ 

कायांस्यानाद्पृ्म् ॥ अन्नमयदीनां कोशातिरकतत्व बाध- 

यितमनप्रसङ्धन बदतीत्याशयनाहुः । # तेत्तिरीयकं त्यादि # । 



३ अध्ययि १ पादः। १०३१ 

ओपरीभ्योऽ$न्नम, अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽमरसमय 

इति। एतदग्रेऽन्नस्योत्पत्तिस्थितिलयहेतुखमुक्तराऽगरे, येऽन ब्रह्मो 

पाप्तत इत्युच्यते । भृगुव्ररुणत्तवादे चानन ब्रह्मेति व्यजानादिस्यु- 

स्यते । तत्र स दा एष पुरुषोऽन्नरसमय इसनेन पूर्वाक्ति एव पुरुष 
उच्यते! उत तद्धश्न इति मवति सशयः । किमत्र युक्तम । पूव्राक्त 

एप्रेति । यतः पृरयोक्तस्येव, स वा एष शयनेन प्रयमिघ्नानं मरती- 

यने। ततर ब्रह्मतेनोपामना कर्मैयमिप्रायेण ब्रह्मलेन स्तूयत इति 

प्रा आह । कायीस्यानादपूप्रमिति । पूपस्यान्नकायस्य पुरुष- 

स्याल्यानान्, स बा एष इसननाग्रिमश्ुतिमित्रष्मतेन प्रतिपिपा- 

# पनदूत्र हति # । अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्त शत्यप्रिमानुषाके । 

संशयमाहुः । # तत्र स वा इत्यादि #। तथाच, अन्नात् पुरुप इतिहतु- 
हतुमद्धावश्चायणात् पूर्वोक्त पव अक्नजन्य एव १ उत अन्नस्य ब्रह्म 

त्वनापास्यनायास्तपसा ब्रह्मत्वेन क्षानस्य चाप्र वक्ष्यमाणतया ता- 

दराऽन्नरसमयत्वात् पूरघोक्तपुरयता भिन्नौ विभूतिरूप ? इति संशय 

इत्ययः । पूर्वोक्त एवल्यादिपूरवेपक्षस्तु स्फुटः । सिद्धान्तं वक्तु सूत्र 

म्याकुर्यन्ति । # पू्वस्येत्याद्ि # । प्नन कायस्यास्यानादकथ- 

नात् । स्यब्ोपे पञ्चमी । कायस्याकयनं दन्वा अपूवंम् अग्र उ- 

खयमानम् अतिरिक्तं, न तु तदति सूत्रयाजनाऽत्र स्पुतीहना । 

अन्रायमाशयः। अन्नमयगेछोके यदि कार्यभूतस्याक्नस्य ब्रह्मयनो- 

पासनाय ब्रह्ममः स्तत्यथमुच्यरस्तदा, अश्ना ह्यादिना पूत दानु- 

छा९त्र मद तऽन्नमाप्नुवन्ति यरननं ब्रह्मापामत इति सफ्दमुपासन- 

मान्न देत् । वरहमन्वनो पासनस्य लावनेत्र सिद्धः। न तु तदृप्र पुनरपि 

अश्न, दि भूतानां ज्यष्ठमित्यादिना भूनजनक्टस्वतदद्ं कन्याभ्यां 

धमौभ्याम् । अनति भूतानि समनं व्याप्नातील्यक्षमितनि भूतनव्या्भि- 

द(धकं निधरचनं सूचयत् । नापि अश्यने$सि च भूतानि नस्मादक्नं 

तवुख्यन शानि निरुच्यान । प्रयोज्ञनाभावात् । पवं स्यपि यद्र 

एनािपक्ति तन पूर्तात् कायर्पदन्नादेतं व्यवाच्छनत्ति । 



%०३९ सथक्र।शे अणुभाष्ये । 

दयिपितपन्नरपमेबोच्यते, न तु पूरेमिय्थः 1 क्तवा एष एति 
प्रयमिज्ञानमित यदुक्तं, तन्न । अन्नात् पुरूष इसनेनाधिभोतिकत- 
भिरूपणाव । स वा एष इयनेनाध्याल्मिकतन्निरूपणादुभयोश्च 
मेदात् । अत एत्र सेशयामाव्रायाह । वै निश्चयेन एष वक्ष्यमाणः 
पुरपः म अध्यालिक्रयेन प्रनिद्धोऽन्नप्समय इति । अन्यथा ब्र- 
हमत्पिकतपोरक्षणताधनंनापिकारे सम्पन्ञेऽन्नं ब्रह्मेति व्यजा- 
नादिति न वद्रेत् । नच तदपि तथासरेन स्तूयत इति वाच्यम् । 
श्रतेः प्रतारकसापततेः । आनन्दमयान्तमेवमेव निरूपणास्च । अत 

भग्रिमप्रपाठके व्रह्मातमक्ेन तपोरूपेण साध्रनेन तस्मिन् ब्रह्मत्वेन ज्ञानं 

भ्रगोधाक्ति, नतु साधने विना। तेनास्याश्नस्य पू्यस्माद्रैलक्षण्यमवदयं 
घक्तव्यमर । मत्रायणीये, विश्वभूद नामैषा तनूभगवतो विष्णारति 
भगवसनुत्वश्रावणात् । बृहन्नारायणोपनिषाद् चान्नमुपक्रम्य, सवा 
पष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा यन सवमिदं प्रोतं पूरथवी चान्तरि् 
चल्यादििना व्यापकत्वश्रावणाश्च पवमन्नयार्वलक्षण्य सिद्ध, अन्नात् 
पुरुष इत्यत्र य उच्यते स भौतिक एव पूर तस्यैव सिद्धत्वात् । 
यः पुनस्तवृग्र स प्वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इृत्यननाच्यत स भा- 
ध्यार्मिक्र एव । अन्नसारभूतत्रत् । अत पव मध्य निश्चयार्थकस्य 
ये इत्यस्य कथनम् । नच प्रत्यभिक्ञाबोधकयोः स एष इत्यनयोर्बि- 
शोधः शद्यः। स राजा तोयनीव्या भुवःकला चसा कान्ति- 
मती कलावत इत्यादाविव प्रसि दा्थकतय।, पष इत्यस्य वक्ष्यमा- 
णाथक्रतया चापपत्तः प्रत्यमिक्ञाया निश्चेतुमशक्यत्वात्। नच तौदयं 
दाडूयम् । तदेतत्पद् भ्यां प्रसिद्धवक्ष्यम।णपरामर्पे पूर्वोक्तनिरक्ति- 
लिङ्गाभ्यासानां सामञ्जस्यस्याऽन्यथा तव् नुपपसश्च प्रमाणत्वन त- 
ज्िरासात् । प्रलयभिज्ञापष्च तज्जनकस्याल्लस्य कार्यतया अब्रह्मणो 
बरह्मत्वन ज्ञानं तपसा वदन्त्याः शतः प्रतारकत्वापत्तिरिति दोषस- 
स्भवात् । प्ररोसामात्राथताथास्तत्र वक्तुमशक्यर्वात् । भनन्दमय- 
ज्ानपयन्तं तपारूपसाधननिरपणा।चचननिव तथा वक्तुमशक्यत्वात् । 
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एवास्याऽप्याताग्रे निरूपितो यः पूर्वस्येति । स लाधिदेषिक आ- 
नन्दमयः । अथवा वाजमनेविशाखायामाप्मसेवोपासीतेत्युपक्रम्य 
तदेतलेयः पुत्रात् प्रयो वित्ताव परयोऽन्यस्माव सवस्मादन्तर- 
तरं यदयमात्मसेवदग्रेऽन्यस्य प्रियतं निराकृसश्वरो हि तथा 
स्यादात्मानमेव मिवसुपासीतेति पञ्चते । अत्रात्मापाधिकलाव 
स्वज भियलम्यात्पपदेन जीषात्मन एव भ्रियतेनोपासना 
विधीयते ! उतश्वरपदात् परमात्मन ! इति मवति सशयः । 
किमत्र युक्तम ) जीवरात्मन एतेति । कुवः । यथा पुत्रादरा- 

त्मोपाधिकमियत्वोकंया जीवातमन् पतर पियतरमुर्यतेऽन्यत्र श्रुती 

किञ्च । यदि भौतिक पवान्नमयः स्यात् तदा आनन्दमयस्य पतदरास्म- 
रूपंन वदेत् । घदाति तत्। अतः फायरूपाद् वेलक्षण्यमस्यावगन्तव्यम। 
नयैवमपि आधिरैथिकाव् मदस्तु वतन पवाति किमनेन प्रयासनति 
शङ्खम । आध्यात्मिकस्तु यः प्राक्त: साऽमववाधिंदेविक इति ठिती- 
यस्कन्ये आध्यात्मिकािदोविकयाः स्वरूपमदनिवारणेन व् भाषात्। 
अभिलापमेवस्य तु पाचकपाटक्रवत् कायमदरप्रयुक्तत्वन स्वरूपा- 
ऽमेषकत्वात् । तस्मादाध्यात्मिकाथिदेवि्योरक्मयानन्द्मयया 
का्यमेदेन विभूतिविभूतिमद्धावाव्व मद्, न तु स्वरूपतः । धमघ 
िणोस्तादात्म्यरूपस्यामेदस्य पू साधितत्वात् । अयमव न्याय 
प्राणमयादिष्वापि द्रणएस्पः। ननानस्् मयविद्यायां पञ्चाप्यश्नमयादूय 
छोशातिरिक्तास्तषु, चत्वारो चिभूनिन्वनापाम्या अनन्द्मयः पुरुषा- 
समस्तु तादशाषिभूनिमस्वनोपास्य शत्यतदरथमिति ब्राधितम् । नेन 

धिरोषतो वैष्णवानां समीप भासीनन्व द्रव्यमिति ्ञापितम ॥२४॥ 
पतस्य विचारस्य पूवेरापत्वादथस्य प्रागपि द्युन्पादिनन्वा् 

नालयम्तमावश्यकनेस्यरुख्या प्रकारान्तरेणेनद् व्याकरूुवन्नि । # अथ- 
त्यादि # । विपयादिकमाहुः। # घाजसनगीत्याष्रि #* । # धाज- 

सनेयिशाखायाप्रिति # । तस्यां बृहदारण्यकं पुरुषविध ग्राह्मण । 

यदचपि मत्रयीघ्राह्यण पि ब्रह्मेव प्रतिपाचन इति वाक्षयान्वयाधिक्ररणे 
निणीति, तथाप्यापाततो निरपधिपियन्वं जीय भासन इति पृवपक्षे 

१२० 



१०३४ सप्रकार अणुभाष्ये । 

हयेहापि, प्रेयः पुत्रादियादिकथनाञ्जीवालेव भवितुमर्हतीति पराप 
आह । कायास्यानादपूैमिति । इतः पूर्वमाम्नायते प्राणन्नेव 
प्राणो नाम मवति वदन् वाग् रूपं पर्यंघुः शरणवञ्छोत्रं मन्वानो 

प्नलतान्यस्वैतानि कर्मनामान्येवेति । तथाच प्राणनवद्नादिकार्यः 
छस्नपाणवागादितेनेकस्येदात्मन आख्यानात कथनादपूर्व पूर 
तु पु्रधित्त(चमिमानदशार्या, न वा अरे पत्युः कयाय पतिः 

परियो मवतीञादिना यसियत्वेनोचयते तस्माद्धिननमात्मशन्दवा- 

स्यमत्रेर्थः । लोके हि भाणवायुवागिन्दियादीनामेव तत्त्छन्द- 

बास्यता, न तु जीवस्यात एतरप्रे श्रुतिराहेश्वरो हि तया स्यादि- 
ति । अत एव प्रेयोऽन्यस्मात् सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मेयाह । 
अन्तरो जीवात ततोऽप्यतिश्षयेनान्तरमन्तरतरं पुरषोत्तमस्ररूप- 
म्र भवितुपर्हतीति । एतेन वरिग्रहस्येवातमरूपलं सिद्धयति । 

तव्ादतम् । सिद्धान्ते वक्तु सूत्रे कर्विरास्याने कायांस्यानमिति 
तृतीयासमास इत्यभिप्रेत्य कमेनामकथनादित्यथेः सिद्धयतीति तद् 
व्याकुषैम्ति । # इत त्यादि # । # अपूर्वेमिति # । पुत्राद्यमभिमान- 
हुशायामभिमानित्वन प्रतीयमानात् प्रतीचो भिन्नम् । तदेतदविब्रण्व- 
न्ति। # पू त्वित्यादि । # यदिति # । जीवात्मरूपं वस्तु । # आ- 
रमशबदवाच्यमत्रति # । आत्मानं प्रियमुपासीतेति वाक्ये आत्मक्ञ- 
ब्दषाख्यम् । ननु प्राणनादिकायं जीवस्यापि प्रयोजकत्वात् कायो- 
श्यानमात्रेण प्रत्यगात्पार्तिरक्त आस्माऽत्रोच्यत इति कथं निश्चेय- 
मरिष्यत आहुः । # लाके हीत्यादि # । अत पवेति # । जीषाभिन्नत्षा- 
देव । # भत एष प्रय ए्त्यादि * इदवरत्वादेव प्रेयोऽन्यस्माित्यादि- 

क भूतिर । तदेव प्युत्पादयन्ति । # अन्तर इत्यादि # । तथाच- 

हवरत्वान्तरत्वाभ्यां सिङ्ाश्यामुषष्टभ्यन तेन तथेत्यथ: । ननु मष- 
स्वेषं, तथापीष्ानीं ताहि चारस्य कि प्रयोजनमत आहुः । # पतने- 
स्यादि # । # पतनेति # । प्राणनादिकायमुक्तवा, ₹बरो हि ̂तथा 



३ अध्याये १ एदः। १०३५ 

तेन अविकृतत्वपरमानन्दतादयोऽपि धर्मा उपकार्दव्याः ॥ १८ ॥ 
ननु विग्रहे चधुःश्रो्रादीनां वैरक्षण्यपरतीतेरात्मनशेकरसत्ा- 

दुक्त कभनामवस्ं ब्रह्मण्यनुपपश्नमियाशङ्ो तरं ए४ति । 

समान एव्रञ्चामेदात् ॥ १९ ॥ 

चोऽप्यर्थे । तथाचेवमपि सति श्रोत्रचधुराहििलक्षण्यपती- 
तावपि सात समान एकरप एत्र, न तु षिषमः । कत्र हैतुरभदा- 
दिति। चधुरादीनां व्रह्मतेन परस्परममदादिव्य्थः । अेदमाकृ- 
तम् । तं तरोपनिषदं पुरूपं पृच्छामीति श्रतरुपनिष्श्मेत ब्ह्मस- 
दपम् । ताश्च प्राणनरेत्र पराणो भवति वदन् बागित्यादिरूपाः। पर- 
तिनियनेन्धियग्राह्ान् अर्थान् सखस्पेणेव गरट् ब्रह्म वत्तच्छन्दबास्पं 

भूप्रतीति वदन्ति । त्रायता च व्य्रहायस । षः च, तरेतलेयः 

स्यादिति तन्तत्सवरूपतास्यामेन । पवमतत्साधनस्यापि पथोजन- 
महुः । # तनत्याद् # । उपसदन्छव्या इति # । अवनीरणे स्वङ्द- 
इनुमन्धयाः। तथा चेतद् यामि मत्र विचारिनमित्यथः । तन पूवो 
अनावद्यकतामान्र, न वणकान्तरकथयन बाज, किन्त्वनवषीति का- 
धितम् ॥ 

अन्ये तु शवमेकसूब्रमधिकरणमङगीङत्य अन प्रणक्थिाशेषं 
विच्छरयन्ति । भोजनारम्भसमाप्योराछमनीयास्वष्सु प्राणवासोद* 
एिः कल्यत । तत्र नास्ममाकमाद्रः । तामाममुग्यविचत्वन तद्धि 
खारस्य प्रासद्धिकत्वात् । विच्यान्तरं मध्य विचायं दूर्थिदस्य 
दुनरत्र स्मृनो बीजानुपलम्भाख्चति ॥ १८ ॥ 

समान पवञ्ामेगात् ॥ सूत्रमवनारयन्ति। # ननु विग्रह 
इत्यादि * । वथाच तर्करुसुमयारिव स्वगनद्वैनमापननीति तत्प- 
रिहारायात्तरं पठनीर्यथः। ध्याङ्कुवन्ति । # चोऽप्यर्थ एत्यादि # । 
ननु भिनक्नप्रङरकप्रतीतो विद्यमानाया कयममेद्सि्द्धरित्यतस्त- 

ध्युर्पादयन्ति । + अत्रेत्यादि # ।# स चति # । आपनिषदुः पुम- 
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प्रादिखादिवाद्येकवाक्यतया निरूपधिस्नेहमतीमेवं ध्यवहार्य इति 
्ाप्यते । स चाविभूतेऽ्वताररूप एष सम्भवति । एवं सति तेत्र 
भक्तमेगव ग्रहे वत्तदशयवेषु मेदेन यथा यथा व्यबहियते तथा तथेव 
तदेकमेवाखण्डत्तच्चिदानन्दरूपं ब्रह्मेयथेः सम्पद्रते । एवविधो 
लोके न प्रसिद्ध इयसम्भावना स्याव, तदभावाया्र श्रुतिरदश्वयो 
हि तथा स्यादिति । एतेनाविभूतरूपे व्यापकतैकरसतसस्विदा- 
नन्दत्रादयो धमा उपरसंहरसतम्या अनावि्ूतेऽपीति स्थितम् । एवं 
सयाविभावि ऽनाविर्भाविप्पीदरः समानः। न धाविभीवे कांशचनाग- 
गन्तुकान् धमौनादायाविर्भेवतीति वक्तु शक्यमनाविरभूतस्यापि 
एवमाविर्भूतपकारेणेवाभेदादियपि मूत्राथः सूतरकाराभिमत शति 
ज्ञातव्यम् । चकारेण विरुद्धसपेधपीश्रयतं समुच्चीयते । एवं सा- 
तादाविरभूते भगवद्रूपे पृणीनन्तधमीसदुपासकेनोपपंहरचव्या शति 

षश्च । # स चनि # । व्यवहारश्च । नच तस्य ग्यवहारस्थाप्राभाजि- 
कत्वं दाक्य शङ्खम । बरणहतुकतनुषिषस्णकसाध्यत्वात् । प्रकाश- 
घष्चावेयथ्योत्, आह च तन्माश्रमिति सूव्रह्मयेनातीतप्ऽपि त- 
स्योपपादनात् । तदेतद्भिसन्धाया हुः । # पव सतीत्यावि # । 
स्र लटौकिकयुक्तः कोठ्यमेव भुत्यभिपरेतमित्याशयेनाहुः # पष- 
विध शत्यादि # । सिडमाहुः । # पतनत्यादि # । # पतेनेति # | 

इृदवरस्य तथात्वध्रावणेन । पतामेष श्रुति हदिङत्य प्रकाराम्तरेण 
सूरं योजयन्ति । * पवं सत्याधिरित्यादि # । तथाच, “अजोऽपि 
सक्नभ्ययात्मा भूतानामीदवरोऽपि सन् । प्रङूति स्वामधिष्ठाय सम्म. 
धघाभ्यात्ममाययत गीतावाक्येनास्यां श्रुताबुरूस्येश्वरत्वस्य तैस- 
्िक्त्वेन ताहगाकारस्य सवदिकत्वात् तयेत्यथैः । भत्र चयि. 
इवतश्चक्षुयदेकमनव्यक्तमनन्तरुपमित्यादि श्रुतयो ऽष्यनुसन्धेयाः । पूर्व 
चऽप्यर्थं व्याख्यात शत्यस्मिन् पक्षेऽथान्तरमाहु।# खकारेणेत्यादि+1 
सिद्धमाहुः । # पवं साक्षारिप्यादि # । # साक्षाद्षिर्भूत धति #। 
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सिद्धम् ॥ ९९॥ 
अथ यत्रकायैचिकीषेया जीवे सयभाविकमि वेदाऽश्रिशा- 

द्धम अपि केचित् वाध्यननार्मैवन्ति । वभ्रोपामकेनाणिषव्रष्म- 
धमापंहारः कर्तव्यो, न वेति शङ्कासमाधानं विकरसयेनाह मूत्रा 
भ्याम् । तत्रादौ विधिपक्षपाह ॥ 

सम्बन्धादवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 

सच्वाद्यधिष्ठानमनपेक्ष्य स्वर्पणाविभूते ॥ 
अन्य च्विदरमेकसृत्रमधिकरणमदडीडत्य धाजिकदाम््रीयाप्निर- 

हस्यस्थवृहव्ारण्यकस्थयाः शाण्डिव्याविद्यो रंकाचच्रे परस्पग्गु- 
णोपसंषहारं च विचारथन्ति । तदपि प्रथमाधिकरणीयपञथसुभ्यव 
सिद्धयतीति योध्यम् । रुपाभद्स्थेव प्रयोजकन्वादिनि ॥ १९. ॥ 

सम्बन्धादवमन्यत्रापि ॥ पवमवतारोपासनादौ गुणापसहारं 
विचायावदो तं विचारयतीत्याशयनाग्रिममूष्रमवतारयन्ति । अ- 
येत्यादि । य आत्मनि तिष्रन् य आत्मनोऽन्तरो यमामा नयत्र 
यस्यात्मा शारीरमिति धुत्या धात्ममात्रस्य ब्रह्मदारीण्त््रभ्पि, या- 
ऽन्तवोदिस्तनुभूतामधुमं धिधुन्वक्नाचायचेत्यवपुपा स्वगतिं म्यन- 
सीत्येकादशस्कन्धे तनुभूदन्तवहिरशुमविधूननपूवकस्वगनिभ्य ञ्जन- 
ङपविशोपकार्यस्मरणात् तष्ठादिका्यचिर्कविया यत्र जीवे स्वर्यं 
भगवानाविक्राति तका मगवद्वश्ाद्धगव्मा अपि कचिलस्मिन्ना- 
विभवन्ति । यथा इन्द्रुपतदेनसेवादर इन्द्र । अन्र जीव इन्युपनक्षण- 
भ । तेन प्रतिमाया अपि सङ्हः। गापालनापनाय मधुरामर्मापम्ब- 
वनिता वाष्शमूर्सीरुक्त्वा, ता हि य यजन्ति त भरस्युं तरान्न भुक्ति 
छमन्त धति फलमुक्त्वाप्र, मथुरामण्डनं यस्तु जम्बरष्टीप श्थिनोऽपि 
धा । योऽर्चयेत् प्रतिमां मां च स मे प्रियतरो मुवि । नच्यार्माधद्धितः 
कृभ्णरूपः पृञ्थस्त्यया सद् स्यादिमिः प्रानिमोपासनं लश्यीषत्प 
सर्वेषां स्वपूजनस्यक्तत्घात् प्रतिमायामधिष्ठानाक्पा स्व्राषेशस्य 
खोक्ततवथात् । अतम्ताईशे अवादावुपासकषनाखिलब्रह्मधमपिसंह।रः 
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अन्यत्रापि जीविश्ष्येषं ब्रह्मणीवोपाप्तनाकाया । तत्र हतुः, 

सम्बन्धादिति ॥ अषोगोलके बहिरिव तस्मिननावेशलक्षणः सम्ब- 

न्ोऽतीति, तन्न ग्यपदेशास्व तथेसथेः । अज्रवं जेयम् । अर्य 

तु जीबोऽाविष्टं मगवम्तमहमुपास इति जानाति चेव तदा न सा 

जीवगामिन्युपासना, किन्तु ब्रह्मगामिन्येव । तत्राखिरधर्मोपसेहारे 

न किश्चद् बाधकम् । यत्र ब्रहमतेनेव ज्ञातो पाले तत्रापि, ते 

यथा यथोपासते तथेव भवति तदधैतान् मूताऽवतीति श्रुतेर्बोदो 

जीवलबुदधिनिपेधाञ्च तथा तत्र यादयुपासकल्तदुपासतनासिद्धय 

कर्तस्यो नवेति शङ्कायां, “यस्य देवे परा मक्तियंथा देवे तथागुरी । 

तस्यैते कथिता ह्यथोः प्रकाशन्ते महात्मन हति श्वेताश्वतर भूर्या 

गुरुमक्तदेवमक्तिवदतिदिषटत्वाद् मक्तिपारम्यस्व चसिलगुणोपसं- 

हार पव मिदेगुरो स कायैः। अन्यत्र प्रतिमादौ तु न कायः । 

तादशावाक्यामावादरिति प्रति तत्समाधान मार्ममेदभ्यवस्थितविक- 

ल्पेन सुतराभ्यामाहेर्यथः # । तत्रेति # । गुरो प्रतिमादौ च । सूतं 

उयाकुशचन्ति । # अन्यत्रापीत्यादिं # । प्रतिमासग्रहायाहूः । # त- 

त्वेन व्यपदेशादिति # । उक्तं च स्कान्दे पाण्डुरङ्ग माहत्म्ये । रि- 

लाबुद्धिमे कायौ च तत्र नारद् कर्दिचित् । कञानानन्दात्मको विष्णु- 

अत्न तिष्ठत्यचिन्त्यङ्दि'ति । उपासनामारगे व्यवस्थितस्य विधिप- 

क्षस्य बीजं स्फुरीकु्वन्ति । # अश्रैवमित्यावि # । # पवमिति । 

वक्ष्यमाणप्रकाराभ्याम् ॥ # जीषत्वनवरुद्धिनिषरेधादिति # । आचा- 

य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्िंचिदित्यादिवाक्याक्तत् तस्मात् । 

नचोक्तश्ुत्या गुरौ भक्तिरेवोक्ता, नोपासनेति तदुपासनपकारकव्य- 

स्थाऽत्र न सद्धतेति शङ्खम । एवं गुरूपासनायारितेनत्यकादका- 

स्कन्धे तस्या अप्यक्तत्वादिति । अत्रैवं प्रकारढयेऽप्यमिसन्धि- 

भत्रे, न प्रयोजकं, किन्तु प्रह्मावेश इति बाघनायाहुः । # तत्र याह- 

मित्या #। अविशस्तवनुभवादिनाऽवधायेत शति, नात्र काचिच्छ 

न । एवमेव भ्रीजगश्नाथादौ पूजाप्रवाहस्यटेऽप्यवगन्तवब्यम् । तेन 
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तत्करदानाय च ताहशरूपो मगवानाविशनतीति च तथा ॥ २० ॥ 
यस्तन्तरङ्गं मगवद्धक्तं ह्ार्विमूतभगवत्कं श्ञातवैतद्धजनेन 

अहं भगगन्ते पास्यापीति हवाला तमेव भजते स भक्तिमार्ग 
इति भक्तानि रूपे उपसंहारो धर्माणां तेन कायं पयग्रिमं 
पठति ॥ 

न वाऽविहेषात् ॥ २१ ॥ 

अनुपमहारे हेतुरविशेषादिति । अस्य मक्तभक्तस्रेन तद्धजन- 
रमास्वादनन वरिस्पृततदाविषएटमगवत्कतेन वश्षिरपक्षसेन षा त- 
दाविष्टमगवति गुणेपमहरेऽनुपमंहारे वा भक्तापामनायां विरे 
पामाबादियगः। अनुपहारस्याज् व्राधकसामावङ्गापनाय वा- 
श्दः। विशेषादिति बा। पूप विहितेन भगवरदाकारारिपु भजनं 
ुरम्नणुक्तरपभक्तम देन तद्धजनेन च पूमैस्मादरागिष्टं रममनुमून- 

तत चतक व्रज, 

उपासनामर्गे उभयत्राप्युपसंहारः सगुणानां गुक्त ईन्यथः ॥ २०॥ 
न वा विरापरात् ॥ निषधपक्षा भक्तिमार्गं इति बाघयन्नः सू- 

चरमवतारयन्ति । # यस्त्वन्तरङ्मिल्यादि # । # स मक्तिमार्गय 
इति # दवतादवनरमन्व्राक्तरीतिकप्रमविश्वामयोसत्कषात् म माक्त- 
मार्गीयः। सूत्रं व्याकुवन्ति । # अनुपसंहार इत्यादि # कनो षा, 
कुत्र वा अविराष इत्याकाङ्खायां तद् य्युत्पादयन्ति । # अस्यर्त्याहि # 
तथाच नवमस्कन्धे, 'तन्थमङ्ानुमावेन रन्तिदिवानुवर्सिनः । अभवन् 
योगिनः सर्वं नारायणपरायणा हतिवत् नाशस्य तथान्वन तद्धजन- 

रसाखाद्नन तद्वाविष्टमगवति गुणोपसंहार घा विस्मृनन्याद्रिहिन्- 
हयनानुपसंहार बा तत्प्रसङ्कानुमावादेव मगवन््राभिरविरशिष्टति ना- 

इराभक्तोपासनायां ताभ्यामुन्कापकयांभावाश्नोपर्महागम्य किमपि 
प्रयोजनमिदयर्थः । भवि रोषादिति पदच्छदं कश्चिल्ल मन्येन तदोक 
ऽर्थो न सिद्धदिति तदापि तत्सिद्धये प्रकारान्तरे हेतु व्याकुषेन्ति । 
# विरोषार्ह्ार्य # # वाराद इलयन्तमर् # । + तद्ध जननति # 
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बानिति रसादि षिशेषाद् गुणोपसंहार घ न करातीयनुबादः । 
विहिततेन गुणोपमहारपूतरैकोपासनायां नीरमलेनाभ्नादरङ्गापनाय 
वाशब्दः । भगवद बतारषटपोऽपि बादरायणः प्रासङ्गिकंऽपि मक्ति- 
मागस्मरणे तदीयरसप्रेशपरशलद्धावस्तमावरमनृक्तवान्॥ २१. ॥ 

अपिच । उपमंहारो हि तत्रानुक्तानामन्यत्रोक्तानां गुणानां 
तजर स्तेन क्ञानमात्रम् । उक्तरूपभक्ताय तु वद्धननीये भक्त ए 
वालोक्रिकाननुभावान् भगवान् प्रयक्षं दशयतीति न तनोपसंहा- 
रापिक्षागन्धोऽपील्युत्तरं पठति ॥ 

द्रायति च ॥ २२॥ 

ननु भक्तमक्तः ससेव्येयीकिकं वीर्य दषा तदागरिष्े भग- 
वति तस्सम्भारकतस्पदद्रादीनामपि तदाहपेक्िलं दृष्ट गुलो 

भगवनुाङृतिमजनेन । ननु तष्यैनुवादस्य क्रि प्रयोजनमन आहुः । # 
मगवनवृवतारेत्यादि #। तथाच तवुत्कपबोधनाय तरस्वभावश्रोधनमेव 
प्रयोजनमित्यथेः ॥ २१॥ 

हृशौयति च ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # अपिचत्यादि # प्रकटा- 
थमज भाष्यम् । अन्य तु सम्वबन्धाद्रेवल्यादित्रिसूत्रमाधकरणमङ्गी- 
कत्य बृहत्रारण्यकोपान्ते, सत्यं ब्रह्मेत्युपक्रम्य, आदित्यमण्डलस्यस्य 
अ्षिस्यस्य च य उपासने विहिते, तयोरुपनिष्रवो रहस्यनामनी उपा- 
सनश्चषत याऽऽभ्नायेते। तस्यापनिषद्ह रित्यधिदेवतं, तस्योपनिषदहामि 
स्यश्यात्ममिति। ते कि सङ्कीर्यते १ उत भ्यवनिषठेते १ इति सन्देह 
सम्बन्धिभेदुाद् व्यवतिष्ठेत इति सिङ्घान्तयन्ति । साऽपि स्वाध्यायस् 
ब्रस्थस्बैदष्टान्तश्रोधितेन सम्बम्धिमेदेनेव व्यवख्िति कभमाना ना- 
पधकरणान्तरमपक्षत इति चिन्त्यम् ॥ २२॥ 

संश्ूतिधुव्याप्लयपि चातः ॥ सुत्रमबतारयन्ति। # ननु मक्त 
ह्याह * । * त सम्भारक्रत्वष्येति # । वीयंसम्भारकत्वस्य । # 
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इ्यापकलस्योपषंहारं करिष्यतीयाश्द्याह ॥ 

सम्भृतिदुव्याप्यपि चातः ॥ २३ ॥ 

राणायनीयानां खिलेषु पठ्यते । ब्रह्मज्येष्ठ वीया सम्भृता 
नि ब्रह्माऽये ज्येष्ठे दिवमाततान प्रह्म भूतानां प्रथमं तु जे तेना 

हैति ब्रह्मणा स्यद्धितु क इवि । अस्याथस्तु-अन्ये पुरूष : पहा. 

यानपेक्य विक्रमाः सभिषन्ते। तेन तत्पराक्रमाणां त एव नियतपू- 

वभावित्रूपकारणतेन ज्येष्ठाः । ब्रह्मपर्भाणां तु ब्रह्मै्र स्येष्ठ- 

मनन्यपिक्ष सृष्ट्यादि करोती यथः । एवे सति ब्रह्म ज्येष्ठे येषां 

तानि ब्रह्मञयेष्ठानि वीर्याणि । अत्र छन्दसि बहुवचनस्य दाशः । 

किथन्येषां वीर्याणां बरद्धिमेध्ये मङ्गोऽपि भवति । तेनते स्व 

वीर्याणि न संविभ्रति । बरह्मवीयौणि तु ब्रह्मणा सम्भृतानि निष्प- 

त्यहं सम्भृतानीय्थः । तर्च भ्येषठ ब्रह्मपर इन्द्रादि जन्मनः भगे- 

व दिवे स्र्गमाततान व्याप्नुवक्ियमेव विख्वन्यापकमिययः। देश- 

तोऽपार द मुक्त्ाकालनोऽपि तमाह । ब्रह्मि । मूतानामाकाशा- 

दीनां पूमेब जहे । आविरमपेत्यथः । एतेन वीयमम्भतिधुव्या- 

पिमृतिमाहारम्यमुक्तं भवति । तथाच सम्भृतिशच ग्रव्याङ्निश्च तयोः 

समाहारश्तथा । एतावयपि मति तत्र नोपमहार इति। त्तर हेतुः- 

नवा विेषादितिमूतोक्त एस्यतिदि शस्यत एतेति । एतद यया 

तथा तद्ववोक्तम् । 

ङपसहारं करिष्यतीतिकने यथा यथोपासन त्यत्र सदामिमंहिनरूपे- 

लेव स्वावनस्य क्तत्वात् स्ैहिकपारनीकिकायेम् उपमहारं करिभ्य- 

ति। सूत्रं ज्यात विपयवाकयमुपन्यस्य प्रथम तद् व्याकु्न्ति। 

+ राणायनीयत्यादि # । # उकं भवनीश्यन्तम् # । सूत्रं व्याकुवै- 

न्ति। # तथाद्या # । # तबवेष।कम्रिति # भस्य भकतव्वनेष्या- 

१३१ 



१०६२ सपक्षे अणुषाष्ये । 

विषयवाक्योत्तराद्धोक्तधर्मानदेशनैवं कायते भक्तस्येहिक - 
पारलोकिंकोपयोगिधर्मोपरक्षणार्थं द्रयोरेबोदेशः एत इति । 
चकारेण दषीनमप्युक्तं सयुच्चीयते । अन्यच्च । स्पद्रोक़- 
तिमम्मावनायां हि तथोग्यतानिषेधः सम्भवति । सा चाप्रिभूत 
एव मगबति समभ्भवतीर्यखिलशत्तयाविभीवपूषेकमानिभूतस्य तस्य 

दर्तरीत्या उपासनायामविरोषात् पचै पिहितत्वेनेत्याधुक्तरीत्या च 
भजनरसास्वाद्ने एतद् पेक्षया विहोषाश्च न करिष्यतीति तस्मिन्नव 
सुश्र उपपादितम् । अयमेव सूत्रकाराद्राय इत्यत्र गमकमाहुः। # 
धिपयवाक्यत्यादि # तथाचोपसेहारं विनाऽपि भक्तस्य लौकिका- 
लीकिकसम्पादनादलोफिकानुमावदकनाश्च एतयोरपि नोपसंहार- 
शाङुतरेति पूर्थवदश्रापि भक्तस्वरमावस्येवानुवादः, परथमाधकारि्णः 
शिक्षा वेति भावः। चकरेणो्गाद्धाक्तधमसमुश्चयमाशङकद तात्प- 
यमाहुः । # चकारेणत्यारि # भरुतेरनारभ्याधीतस्वेन भक्तहृदयावि- 
एभगवहमकत्वस्य सन्दिग्धत्वात् । पूर्वोक्तं व्यासाशयो न नितं 
शक्यत इति शङ्कायां विष्रयवाक्यतारपयकथनपूषंकं तमुद्धारयन्ति । 
# अन्यच्चेत्यादि # तथाच तुरीयपदेन श्युतेराविभूतग्रह्मपिषयक- 
त्व निभ्िते यद् दयोरेवायुपसंहारकथयनं तेन तत्र व्यासाशयो नि- 

श्रीयत इत्यथः । तेनानारभ्याधातानामप्यनुपयुक्तानां मोपसंहार 
इति सिद्धम । 

भन्यं तु इदमेकसूत्रमधिकरणमङ्ी रत्य, अनारभ्याध्ीतेऽस्मिन् 
धाक्षये उक्तानां गुणानां सवासु विद्यासुपसंहारो, न येति शङ्कायां 
नोपसहारः । कुतः ?। धिहोषात्। दहरादिविद्ासु हृदयादिरूपस्यान- 
विरहषादिति व्याख्याय खानस्य ॒तदनुपसंहारकत्वे आध्यात्मिकत्वं 
कचन हेतुत्वेनाहुः । केचिदल्पत्वम । अन्य तु विद्ाविकशषं हत्वन्तर- 
माहुः । किञ्च यथपि तासु, यावान् वा अयमाकाशस्तावानपोऽन्त- 
हदय आकाशः । अतः परो दिवो ञ्योतिदीप्यते ज्यायान् पृथिव्या 
उ्यायानाकाशादित्यादिभिराधिदे विक्षयो विभूतयोऽप्युच्यन्त, तथापि 



३ अध्याये २३ पादः। १०४३ 

एतया श्रुया ाहातम्युच्यत इति गम्यते । एष सरेतद्राक्योक्तधम- 

योरेषानपर्महार्यतेन यत् कथने तत्तु भक्तहृयाविर्ृतं ब्रह्मा ऽप्येर 

भूतमेवेति हापनायाऽतो युक्त एवानुपसंहारः ॥ २३ ॥ 

पुरुषवि्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात् ॥ २४ ॥ 

ता माहात्म्यह्ञापनाथौ इति ता प्व तश्रोपसहायाः, प्राकरणिकः 
स्वात् । न त्वितराः । अतो चुभ्यासिनिृतौ तत्सहपटिताया षीय 
सम्भृतेरपि निदृ्तिरिव्याहः । 

तन्न रोचिष्णु । दयु्यासिरूपाया महत्या आधिदविक्या विभू- 
नेप्रह्मस्वरुपमादायेष स्थानस्य तद्ाध्यात्मिकतायास्तकन्यतायाश्च बा- 
धकतामनादव्योपदेरन वरिमन् स्यानविकाषे शुभ्याप्त्युपसेहारवा- 
धक्षत्वकथनस्यायुक्तत्वात् । नच सा निष्कलादीनामिव भिन्नेति 
युक्तम् । ब्रह्मण उमयन्राप्यैषयन व्याप्तो मदस्य वक्तुमराकयत्वान् । 
नच शब्दान्तरनिरदे शाद्धेद शत्यपि युक्तम । सी व्रहेतुविरोधात् । सूत्रे 
पू्वसृत्रोक्तस्थानधिशेपोपवन्धस्येवातिदशाङ्गीकाराव । एतनेव विचा- 
विरापस्याप्यनुपसंहारहेतुत्वं दलाररम् । 

यतु भामल्याम, या काचिदाधिदैधिकी विभूतिः शाण्डिल्य- 

विद्यायां भूयत तस्यास्तत्करणाधीतत्वात् तन्मात्रं प्रदीप्यते । प 

तावता सम्भूल्यादीननुकरषुमहेति । तत्रैनतपस्यमिक्षानामावात् । घ्र 
ह्याधयत्वेन प्रस्यमिह्ानमतिप्रसक्तम ।भूयसीनामेकयप्रस क्रारिुक्त- 

म् । तदपि तथा । विश्य प्रसङ्गरूपचोदनास्यानां चनुर्णी हतुना- 

याः पूर्वमुक्ततया केवलेन रूपैक्येन विदयक्यस द्रस्य वक्तूमराक्य- 

स्वादिति । पवमन्यत्रापि हेयम । सिदान्ते नृक्तरीत्या सवभूसश्य 

धक इत्यवं चिन्तिते स आत्मत्वेन निरुपधिप्रियत्वन ख साकारः प- 

अवस्यति । सम्बन्धश्च तस्यावशङ्पो यत्राधिकप्नत्रारकधिषछठितं तम- 

नु सन्धाय ववृगुणा अन्येऽप्युपसंहायोः । श्च धिष्ठान एव विशोष- 

स्फू ्सिस्तदा तत एव फलसिदधेरपसंहारस्य न किञचि्रयोजनमिति 

सिद्धम् । पव श्याप्या खङूपा कला च सिद्धेति ॥ २३॥ ९॥ 

पुर्थविद्यायामिष खतरेकामनाम्नानात् ॥ पवमनारश्सधी- 



१०६१ सपरा अणुमाष्ये । 

तैत्तिरीयके, सहसरशीष पुरुषः सहस्राक्षः सदस्पात पमूमि 
भिश्वतो हत्वा अयतिष्द् दशाद्गुरं, पुरुष एषरद५ सर्व यद मूतं 
यस्च व्यपियादिना पुरुषविध निरूप्यते । तत्रेव, ब्रह्मविदाप्रोति 
परमिति प्रहे, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इयारभ्य प्राणपयमनो- 
मयविज्ञानपयानन्दमयात्मकतव्रह्मस्रश्पं निरूप्यते । तज सर्वत्र स 
च पुरुषविध एवेति च पठ्यते । अत्रान्नपयादिषु पुरुषसूक्ते च 

पुरुषपदश्रवणादस्षमयादिषु सहसधीपिवक्वाथुपसंषहारः कतेव्यो न 
षेति भवति संशयः । किमत्र युक्तम् । उपंहतग्यमेवेति । कुतः! 
सर्वत्र ब्रह्मण एवोपास्यत्वादत्राप्युपासनोक्तेब्ह्मतपुरुषत्वयोरवि- 
्ेषाद्वियैक्यादिति भराप्र उच्यते । पुरुषविधायाम्विति । अज्ञ 
परयादिषु सखशीषेवश्वादिकं नोपतहर्तव्यम् । कुतः! । पुरुषवि- 
धायां यथा पुरषसवरूपं निरूप्यते न तयेतरेषामन्नपयादीनां वि- 

्ञानमयान्तानां खरूपं तत्करणे निरुप्यते । अत्र हि पुरूष- 
त्वमुर्यते सदस्रपदमनेकत्वोपलक्षकम् । अन्यथाऽप्णां शिरोभ्यो 
देगुण्ये वदेव तेन साकारव्यापकलुक्तं मवति । तत्र पुरुषविधं, 

तानां धमोणां भकिमार्गेऽ्नुपसहारमुक्त्वा उसमाधिकारिभिरशेष- 
शुणपूणं परं ब्रधेवोपास्यं, न तु विभूतिङूपमिति बोधनायोपासनामा- 
ग तेष्वशषायुपसंहारमवसरसङ्व्या बदतीत्याहायेनाधिकरणाविषया- 
दिकं दरौयन्ति। * तेत्तिरीयक इत्यादि # । # प्रन इति # । 
प्रपाठके । # भविरेषादिति + भूगुषिद्यायां ब्रहमत्वस्यात्र च पुरुष- 

बिधस्षस्योक्तया तदाकारत्वस्यारत्वेन तयोरषिरोषात् । सूत्र भ्याकुवै- 
म्तोऽत्रापि नशः पूवसुभ्राददुवसंत शत्याशयेनाहुः । # अन्नमया- 
दिष्बिष्यादि # । # निरूप्यत इति * सहस्रीर्ल्यादिना निङप्यते । 
क अत्र हीति # पुरुषविद्यायाम् । # नेति + सहसरीषेत्वादिभाव- 
नेन । बैसक्षण्यवोधनायाहुः । # तद्धेव्याहि # । # तद्वेति *। भन्रम- 



ह अंध्यामे २ पदः । १०४५ 

स चाध्यास्िकर्पलच्छरीराभिमान्यात्मा चान्य आधिदैविक उर्यते, 
न तथात्र । किञ्च पुरुप एतद ९ सरव॑मियादिना प्रपञचास्पक्सं मु- 
क्तिदा तृं चोक्त्वा नैतवन्मात्रभस्य माहातम्यमितोऽपि पहन्मा- 
हारम्यपल्तीति बवतु प्रपञचरूपं तद्विमुतिरूपमियतावानस्य पहिमे- 
यनेनोक्खा तत आपिक्यमाह । अतो ज्यार्पाश्च पृरूष इति । ¶१- 
वपतिेलक्षण्यात् पुरुषपद मातरमाधरम्येण नेकमिधत्वं षक्तु शक्यं, 
नचोपसंहार इति । चकारादम्मस्यपारे भुवनस्य पध्ये नाकस्य 
पृष्ठे महतो पहीयानियादिश्रुवयः, तैर्वतःपणिपादान्तमियादि- 
स्मृतयश्च सेश्न्ते । एतेन यर्किजिद्धपमाम्पेऽपि न मूरभूतप्रघ्म- 
र्पतवपत एव न तग्रोपास्यता तथाखेनेति हापितप् । अत एव 
भगुपारयानेऽक्नमयादिव्रह्महनिऽपि जिङ्गामेवोक्ता । मृगोरनन्द- 
रूपपरब्रह्माने तु नोक्ता । तेनाेषगुणपूर्णं प्रदमतयुक्तं भवयत 
उत्तमाधिकारिभित्तदेवोपासनीयं, न विभूतिरूपमितिङ्नापिनप्॥२५॥ 

(1 

याद्युपासनप्रकरणे । # स चेति # भक्षमयादिः। धैलक्षण्यान्तरमा- 
हः । # किञत्यादि # सिङधमाहुः । # एवमित्यादि # तथाच पुख्य- 
विचायाम् अमूतस्वस्य फलत्थनोक्ततयाऽ्नमयाहि सतुटयधिचासु 
यथायथमन्नायुभेयाभावसषेकामप्रापीनां करत्यलोकषतया संरागभ- 
दात् पुरुषधिध्ायां पुरुषत्वस्यक्मयादिषु पुरथविधन्वस्य खोकततया 
ङपमेददेतस्यास्तासां च चोद्नास्ययोरमेद्य स्पषटत्थाख्य म विधै- 
क्यमिति तयेष्यर्थः। वैलङ्षण्यवोधनस्य तात्पयैमाहुः । # पतेनेस्या- 
हि # । # पतेनेति # विभूतिभ्यो ऽतिवैलक्षश्यदाधनेन । # न तच्ो- 
पास्यता तथास्वेमेति * ब्रह्मत्वेनोपास्यतायां सत्यामपि न भूलभूतव्र- 
ह्यरूपत्वेन । पतद्धिकरणधयोजनश्य पूरवमनुकर्वारिदानीमाहुः । 
# तेनेत्यादि क । # तेनेति # पव॑ महिमाधिक्यादतिवैलक्षण्यदाध- 

नेन। # उसप्राधिकारिमिरिति# पतेन मक्ता अपि संगृहीता हयाः। 
तेषामेव तथात्वादिति । भत्र समायारसूभोशेर्देतुभिरेवानुपसंहारधा- 



१०१४६ सप्रकराशे अणुभाष्ये । 

अथ निर्दोषितं ज्ञाता भजनीयमिति इापएयितुमधिकरणा- 
स्तरमारभते ॥ र 

वेधा ॥ २५॥ 

तावपि यत्पुनर्धिंशषतस्तखेतुकथनं तद्विभूतिरूपेषु मूलरूपगुणायुप- 
संहाराथम । योऽन्यथा सम्तमात्मानभिति घाक्योक्तबाधकस्य विद्य- 
मानत्वात् । पवश्चात्र पूर्वं पतित्वेन चिन्तिते चितस्य निवेश्षो यदा- 
धिकस्तदरा सोऽक्चर्यापि पतिरित्येवं पयेवष्यति । उताऽमरतत्वस्ये- 
शान इति मोक्षिऽशनरीटत्वस्याबर भ्ावणात् । अनस्तामितत्वाद्वा यु- 
रुपाकटाप्यत्र बोधिता ॥ 

अन्ये तु, ताण्डिनां पेद्गिनां च या, पुरुषो षावष 
यह ॒इत्यादिनोक्ता षोडशाशतवषजीवनफलिका पुरुष्या, या 
च तैलतिरीयाणां, तस्यैवं विवुषो यशस्यात्मा यजमान श्त्यादिनो- 
क्ता विदा, तयोः पुरुषधिधेति समास्यकषयात् पुरुषाख्यवेषु यज्ञावय- 
धकटपनेन रूयैकयाश्च वियैक्ये तैत्तिरीयोक्ता गुणास्तत्रोपसंहन्त॑व्या 
दति प्रते, यथा पुरषविद्यायां ताण्ड्यादिमिगणा आम्नायन्ते न तथा 
मेसिरीयक एति उपमेदासेत्तिरीयफे ख, य पव बेद ब्रह्मणो महिमान- 
माप्रोतीति फलसंयोगमेदाख्च विद्याभेद सति न तेत्तिरीयोखानां 
गुणानां तन्नोपसंहार इत्यवमाहुः । 

तत्रेशमवघेयम् । व्यासचरणेहिं जिह्लासाशासखं शीघ्रं मोक्षो 
भवतु जीवानामिति करूणया आरब्धम् । तेन याभिः त्नीघ्रं मुच्यन्ते 
ता प्व षिथा आद्रेण विचारणीयाः । शेषाणां तु तग्रोक्तैरेव न्या- 
येरानुषङ्किको निणयो भविष्यति । अतः परषिधां विहाथैवद्धिखारो 
युक्तो घा ! परषिद्याषिखारो वा युक्त इति ॥। तणण्डिप्रभूतीनां ि- 
चावामायुदद्धयादिरूपं लोकिकं फलम । त्येवं वितुष इति तेत्तिरीय- 
विद्यायामपि ब्रह्ममहिमप्रा्िः कलम । महिमा च विभूतिः । गोअ- 
भवमिहमहिमेत्याचक्षत इति छान्दोग्ये सिद्धत्वात् । पुरुषसूक्ते षु, 
तमेवं विद्वानमृत इह भवतीति फलम । अतो विद्यान्तरं विहायेद- 
मत्र बिक्ारितमिति । पषमन्वज्रापि वोभ्यम ॥ २४॥ ४ ॥ 

षेषाचर्थभेदात् ॥ एककायंत्वरूपां सङ्खतिमधिकरणप्रयोजनं 
ख घद्म्तोऽतारयम्ति। # अथेत्यादि # । सुत्रं व्याकर्तुं विषयादि- 
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वाजसनयिक्षालायां द्रया ह प्रजापया हृत्युपक्रम्य तेषां मिथः 
स्पद्धामुक्तोच्यते, ते ह देवा उचुहैन्वाघ्ुरान यज्ञ उद्रीथनायया- 
मेति ते ह वाचमूसुस्तं न सुद्रायेति तथेति तेभ्यो बायुदगायद् 
यो वाचि भोगक्तं देवेभ्य आगाद् यव कस्याणं वदति त- 
दासने ते बिदृरनेन वै न उद्गात्रसिष्यन्तीति तममिदरुय 
पाप्मनाविध्यन् म यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं बदति पए 
पाप्मेति । एवमेव प्राणचधुःश्रोत्रपरभृतिषु पापरेधमुक्ोच्यते । 
अथेनमामन्वं प्राणमूचुस्त्वं न उदुगायेति तथेति तेभ्य एष प्राण 
उदगायत विदुरनेन बै न उदृगात्रसिष्यन्तीति तपमिद्रय पाप्प- 
नाविध्यत् स यथादमानम् कतवा लोष्ठो विध्येमेनेवर ह वै विध्वं- 
समाना विष्वओओ तिनिशुरिति । छान्दोग्येऽपि प्राणादिषेवरमे्र 
पाप्प्रेषमुक्तराऽऽमन्येन तथेद्युस्यते । एतावान् परं वरिशषो बाज- 
सनेयिनां गानकर्तेतं, सामगानायुदमीयतेनापास्यतमुरयते बार्- 
पराणदीनामिति । अत्र देहमम्बन्धि्मानकतृतमारूपास्यवस्य 
चाऽगरिहपेऽ्पि वागादिषु पाप्य आमन्यप्राणे कृतो नति भवति 
जिङ्गामा। नचाप्तन्योपाप्तनाया प्रिपेयलान् तत्सतुसर्थमन्येषु पाप्प्रेष 

|, 

कमाहुः। # षाजेत्यादि # । # धाजसनयिदास्रायामिति # । रह- 
हारण्यक उद्रीथग्राह्मणे । तयेव छान्दोाग्यऽपि । # न तयेनि # । न 
पाप्मधधः। सन्दहमाहुः। # अत्रत्यादि # । # इति भव्ति जिक्षा- 

सति # । इति हतोवागादीनां पाप्मवधः सत्यः काल्पनिका चति स- 
वराय इत्यथः । सिखवसदुक्तिः सन्दृहधाजम् । नम्वपार्थयं चिन्ता। 
अन्येषु पाप्मवधोकतर्विधयासन्यापासनास्तु्यथस्वन, अन्य स्वपदाव 
इनिवदासन्यप्रशंसामान्राथतया वस्तुतः सर्वेषु ततूमावाद्िति पू- 
वक्षं हदि त्याहुः # नव्या # । असद्चन् बाधकं इयुत्पाद्य- 
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इस्यतेऽस्मि्ेति वास्यम् । न हि पथोजनायाऽन्तमष्यर्थं दोषय- 
ति श्रुतिरिति षतु शक्यम् । परमाणलतव्याहतिपसङ्गाव । एकषर 
परतारकले सर््नापि तच्छङ्कया तदुक्ते कोऽपि न भवर्तेतापि । 

न्ति। # न हीष्यादि # । नन्वर्थवादाधिकरणे यिषेयस्तावकत्थेनार्थ. 
वादानां प्रामाण्यं पृवतन्त्र ष्यवस्थापितम् । धिधिना त्वेकषाक्य- 
स्वात् स्तुत्यथन विधीनां स्युरिति । अतस्तवूथं पव प्रामाण्यं तेषां, 
न तु स्वाथ इत्याकाद्कायामाहुः # पकषत्रल्याहि # । तथाच विचारः 
करस्य हदि भते: प्रकारांश्ञे असत्यभाषित्वे माते विधेयाधंशऽपि 
ताह शषाङगेद यस्य वुर्निवारतयां तच प्रहृतिष्याघातेन विधेः प्रयततै- 
कत्वमेव कुण्टीमवेत् । ततश्च वेदस्य वैयध्यैमेष स्यात् । अपाव 
यत्रापि पश्युत्वपयुदासोऽन्यषु पदयुसादष्यं प्राहयति, न तु पद्युत्वं 
निपघति । यथा, न कटञ्जमिस्यत्र । तश्च गवादिसादश्यं तु तष्व- 
स्वेति तरेसारहयं तेषाममुख्यतां बोधयद् गघादिप्रशंसायां पर्य॑- 
घस्यतीति नासदथवाधने स द्टान्तः । नच मध्वादिविश्ायां 
करपनापे रस्य व्यासपादेरप्यङकाराद प्रापि तथाऽस्त्विति वाच्य- 
म् । अविध्यज्निति भूताथकप्रयागबाधापत्तेः । यदेवदमप्रतिरूपं 
घदति स पव पाप्मेल्यादिमिः भ्रावितस्य पाप्मखरूपस्यग्रानीमनु- 
भूयमानस्याप्यननुमवापत्तेश्च । मध्वविद्यास्धपि कर्पनोपदैशा- 
ऽङ़ीफारः सांस्यप्रसिद्धा तदृषोधनाथं इति तु तत्रैवोपपादितम् । 
अथ यदि स सि्धान्तीयत्वेनादियते, ' तदापि, तस्य धरेव तिर- 
शची नवशोऽन्तरिश्षमपूप पतया इयङ्पवशिटस्येव रूपान्तरविधान- 
दुहोनेन एपान्तरविधानमात्रस्येव कात्पनिकत्वं, न तु सर्वस्य । 
अन्यथा. ता पता ऋच पतमृग्वेदमभ्यतपल्ित्यदेरपि बाधापक्षेः । 
अतो भूताथवादस्य स्वार्थे प्रामाण्यमवहयमभ्युपेयम् । नचार्थ॑वा- 
हेषु सवत्र यथा श्रुताथेग्रहणे, आदित्यो यूपः, यजमानः प्रस्तर 
इत्यादिषु गोण्युच्छेदः सूष्रविरोधश्च स्यादिति षाच्यम् । तश्र प्र- 
प्यक्षधिरोघन गौणीस्वीकारात् । असति मानान्तरधिरोषे तदृ - 
न्तन सर्वेश्र प्रत्यवष्यातुमयुक्तत्वादित्यसशवुक्तम । तस्मात्र ्र- 
माणास्तरषिराधस्तत्रेव कर्यनोपदे शादिने सवेत्रति निश्चयः । तै- 
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साक्षारिकरिया्थलाभाबेऽपि नाप्षमिरूपकत्वमथेषादानाम । वस्तुतस्तु 
यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिषदा षा तदेव वीर्यवत्तरं मवती- 
ति श्रतेः, शाला द्गाला च कमीणि जनोऽयमनुतिष्ठति । विदुषः 
कर्मसमिद्धिः स्यात्तथा नाग्रिदषो म्ेदि"यादिषाक्येयं एषं बेदेतिबा- 
कये शवार्थवादोक्तखस्पं हाता कर्मकरणे पूर्ण फलमन्यथा नेयर्थ- 
वादानां फलोपका्य निरूपकत्वाज्ञानथेक्यमत उक्तेर्थे हैतं न 
परयामर इति प्रते तमेत्राह । वेधादीति । वाक्पाणादिषु यः प- 
पवेध, आदिपदाद् दुष्टपरिषयसम्बन्धश्च तत्र हेतुरथैमेदः । अर्थो 
भगवांसलस्माद्ेदादित्यथः । आसन्यस्तु य एनाभ्यं मुरुयः प्राण- 
समुद्गीथमुपासीतेति छान्दोग्य उपास्यतेनोक्तः । सषेदान्तपय- 
यमिति न्यायद्रेदानतेपूपास्यं ब्रह्मातिरिक्तं नोच्यत इयासन्योऽ्पि 
ब्ह्माभिन्नोप्त एवापहतपाप्मा छेष इति सामगैः पठथते । अतन्त्र 

नये (यकत वव त्कः 

तदभिसन्धायाहुः । # साक्षादित्यादि # । पषं पूर्तम्त्रविचारेण 
परस्परयाऽथवादानां क्रिया्थत्वमुकत्वा उसरकाण्डविचारेण साक्षा- 
हेव तेषां क्रियार्थेत्वमाहुः । श वस्तुन इत्यादि # । # य पधं घद्- 
ति धाष्येरिति #। य प्वंवेद् स षीर्थैरेव छन्दाभिरयति, य णवं 
बेहोयैनं यक्षो नमतीत्यादिजातीयेर्विददाक्यैः । तथाच सलयदरैव प्र- 

शौ सया विघयस्तुनरुचिनत्वात् सि्धऽन्ययां पाप्मवध आसम्वस्य 
कुतस्तव माव हत्यत्र हेन्वनुपलम्मात् नेषां पाप्मयेधेनाने नणयः 
कलु शाक्य एति पूर्वपक्ष प्राप्ते, तमेष निणयहेलुमाहैस्यथः । मोश्रहेतुं 
व्याङ्येन्ति । # वाक्रणेत्यादि # । # भेदादिति # । मोतिकतया 

्राङृतत्वन भेदात् । तथाचास्माद्धेतोः पाप्मवरधः शाक्यनिणय इत्य 

धः । नन्वयमासम्यऽपि तुर्य हनि कथं तत्र तद मावर श्यत भाः । 
ॐ भसन्य इत्याहि # । # उक्त ईति #। उन्कृषप्रणवादिस्येक- 

त्वोद्वीयदष्यनम्तरम् उकः । ॐ ब्रह्यामिन्न इति > । उरृश्त- 
१३२ 
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न पाष्परेभ इति मावः । ब्रह्मणः स्वतन्तपुरुषाथतङ्गापनायाथ- 
पदेनोक्तिः । एतेन त्रिभूनिस्पेर्भप यत्वं तत्र मूलमतब्रह्माणि निदो 
षटं कि वाच्यमिति ज्ञापितम् । अथवाभ्यैः प्रयोजनं विषय इति 
यावत् । तद्धेदादि्यथंः। अत्रेदमाकूतम् । देवा हि खस्यासुरज- 
याय गानार्थं बागीदौनूचुस्तं न उदृगायेति गानानन्तरं यो बा- 
वि भोगस्तं देवेभ्य आगायादित्युच्यते, । एषमेव प्राणादिष्वपि 
स्स्वमोगे देेभ्य आगायदिति । एषं सति देवारथमेेतद्गानं, नतु 
मगत्रद्थम् । यश्प्यासन्येऽप्येवमुच्यते तेभ्य एष प्राण उदगाय- 
दिति तथापि यथा वागादिषु स्वनिष्रभोगं देवेभ्य आगायदरिद्युक्त, 
तथा नापन्ये । तेनोक्तमनितद्यासमकतेनासुरजयहैतुर्मगवत्सम्बन्ध 

पमः सस्यकः पि ममः 

दिभूनिरूपत्वात् तदास्मकतयोक्तः । उत्कषश्च पाप्मवेधाभावादरैव 
गम्यत । पवज्ञ, मना ब्रह्मन्युपासोनेत्यादो यत्तभामुपास्यत्वेन धि- 
भूनिन्वर्भप नेनत्माम्यं तद् मगवता स्वसामध्यस्य तत्र तारतम्यत- 
घ स्थापितत्वादिति । यत् पुनवागादरानामुपास्यत्वं छान्दोग्य प्रती- 
यत तन्तु म्रमप्राप्तानुवादरूपे. न तु वास्तवम् । श्रुत्यनभिप्रेतन्वात् । 
उष्टवसानीयपञ्चकपालवत् । तत्र निषरधनवानत्र पाप्मवेधादेव तथा नि- 
शयात् 1 अनतानचोद्यावकाशः। ननु याद वागादीनां ब्रह्ममिश्नत्वम- 
बम् अभिप्रतं तदा सूत्र ब्रह्ममेदेरित्यवोच्यतेत्यत आहुः । # ब्रह्म- 
ण इत्यादि # । ननु भवत्वव्मासन्योत्कपषैस्तथापि पूर्वपनिक्षान- 
स्याधिकरणप्रयांजनस्य कथमवमर्तिरत्यत आहुः । ऋ एननत्या- 
दि # । तथाच केमुतिकन्यायादवगतिरित्यथः । नन्वथपदस्य व- 
स्त्रथकत्व उक्तमव सिद्धति । तद्नङ्खीकरे कथमतदवगन्तत्यामि- 
त्यत आहुः । # अथवत्यादि # । रायमिधयनिव्रत्तीनामन्र प्रस- 
ङ्।भाव्रात् । प्रयोजनमात्राथा ग्राह्यः । स चात्र वागादीनां विषय 
पः । तस्यव देवाथलेनाक्तत्वात् । अतत्तद्धेदादित्यथः । तदेतद्प- 
पादर्यन्ति । ओ अव्रदमित्याद # । # उन्यत इति # । बृहदार- 
ण्यक उच्यत । # उक्तमानोरति # । उपास्यत्वपाप्म्रधराहिलया- 
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एवेति ज्ञाता तथेवागायदासन्य इति हायते । अत एवान्यत्र वेध 
उक्तोजतर त्रणेखायामप्यापरुराणां ना उक्तः । अग्रे च, भव- 
त्यास्मना प्रास्य द्विषन् न्रातृव्यो भवति य एवं वदेति पठथते । 

, तेन परब्रह्म निरहो्पामति किमु वार्यम् । यत्र तद्विमूतिरूपासन्य- 

स्योक्तरूपनां यो वेत्ति सोऽपि गुणयुक्तो दोपरहितश्च भवतीति 
केमुतिकरन्यायः सूचितो भवति । एतेन लोके दोषेन ये धः 
प्रतीयन्ते त एव्र धमां भगरति निरूप्यमाणा न दोषतरेन हेयाः । 
किन्तु गुणसेनैत्र । वस्तुन एव तथालाद्िति भावो ज्ञाप्यते ॥२५॥ 

ऽसुरजयंहनुभूनाधक्षानंः । आसन्यस्पेवंप्रकारकफक्ञानसनायां गमक्र- 
माहुः । ॐ अन पवत्याद् # । एवं उयास्यानऽपि पूर्वाक्तथसिि- 
माहुः । # तनस्याद # । पतनाथान्तरस्यापि सिद्धमा: । # प. 
तनत्यादि | # यत # । माहवणपटायनादयः। #ग्दा- 
धत्यन ज्ञया दति # । यथा सृटिखितिप्रलयक्छतृत्वसपः भगवटश्चषण- 
त्वान्मुलङ्प प्रटयकतृत्वमततत्वाद्ं च न दपरम्तथाऽवनार्णऽपि 
भगवति मोहाद्योऽप्युसुरमाहनाथ.वात्तथा । 'अक्षत्वं पारचदयं च 
विधिभदादिकं तथा । तथा प्रारृतदहन्वं दहन्यागादिकं तथा । 
असुराणां चिमोहार्थं होधा विष्णोनं हि कचिदिति ्रह्माण्डवाश्षया- 
त् । तथाच तभ्य: सकाद्रादपत्वमुद्धाप्य भगवन निर्दपन्वे जान्व- 
भजनीयमिति क्िद्धम् । तन मुख्यःवमून्यतिरिक्छविनूनीनाभरपद- 
तपाप्मत्वाभावात्तपृ्ृष्टानुपसहाराऽपि सिद्धा बाध्यः। 

अन्य तु, इदमप्यकमूत्रमाधकरणं स्वीहन्य, शुक्रं प्रविध्य इ- 

हुयं प्रविप्यत्यादीन्याथर्वणिकानामुपनिषदुारम्भस्थानि बाक्ष्यानि 

विषयत्वनोदाहरन्ति । नन्र कवला वध्वशाब्दा नाम्नि । 
माध्वास्तु, अग्र त्वचं यातुधानस्य मन्यानि वाक्यम । सत्र 

तु वधशब्द पव नास्तीति विषयवाक्यं चिन्त्यम् । अय षरधरूपा- 
यबलाहिपयवाक्ष्यत्ं तदापि सक्ञिधिना बिद्याङन्वपूवपक्षाव्थापन- 

म् । लिद्धस्य यटिष्ठत्वाश्नादरन्वमति सिद्धान्तः । म च पूर्वनन्त्रादरव 
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एवं भगवत्सम्बन्धाभावे दोषसम्बन्धयुक्तवा तथा सति युण- 

शनि च वदंसतत्र विशेषमाह ॥ 

हानो तुपायनरब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दःस्तुत्युप- 
गानवत् तदुक्तम् ॥ २६॥ 

तदा विदान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यपुपेतीा- 
यर्वणिङः पठथते । परमपदेन ब्रह्मोद्यते । तथाच सकायाऽगिचा- 
रहितः प्रममुपैति । तदनन्तरं साम्यसुपेतीति योजना । 

सिद्धक्नस्य सुत्रस्यानुवाद्क्वमापाद्यतीत्यतोऽपि चिन्त्यम्॥ २५॥ 
हानौ तूपायनशब्दरेषत्वात् कुशाच्छन्दःस्तुसयुपगानषत्तु- 

क्तम् ॥ पवसुपास्यस्य निर्दोषत्वं ष्युत्पा् पूवैसूत्रस्य पुर स्फूरसिक- 

मदाय जीषस्य ब्रह्मभावेपि ब्रह्मासाधारणगुणा नोपसहाया इति भर- 
सङ्कतो षक्तीत्यादरायेन सूत्रमवतारयन्ति # एवमित्यादि क्।मगवत्स- 

म्बन्धाभाषे सति गुणहानिमपि वन् भगवरंसम्बन्धे गुणप्रा्िरूपं 

विशेषमारेत्य्थैः । सुत्रं व्याकर्तु भगवत्सम्बन्धे विशेषवोधिकां भु- 

तिमाहुः ॥ तदेत्यादि # पतत्पूषां तु, यदा पदयः प्यते रकमवणै 
कलोरमीहो पुरुषं ब्रह्मयोनिमिति । # पठ्यते इति # । मुण्डके प- 

उयते । ननु कात्र मगवरसम्बन्य उच्यत इति शङ्कायां पूषा डस्य 
स्फुटायेत्वादुल्तराद्धं व्याकषन्ति । # परमपदेनेत्यादि # । विदान् 
मगवषद्धाधन्रान्, पुण्यपापे अविद्याकारये, जानेन विधूय निवाय निर- 
ज्जन: अविद्यारहितः सन्, परमं ब्रह्म उपेति, तदनन्तरं साम्यमुपैती- 
ल्येवमर्थः संक्षेपेण # तथाचत्यादिनोक्तः । एतेन यदन्येरकतं परम्रम- 
सयुल्कषटं साम्य॑समत्वम अद्ैतलक्षणम् उपेति भषगच्छतीति । 
तन्निरस्तम् । समशब्दस्य सवपयांयत्वे साम्यं सर्वत्वं, तुस्यपयायस्वे 
होल्य, न पुनर्दरैतं निर्विंशोषत्वलक्षणम । रक्षणाप्रसङ्गात् । उभय 
निर पितधमरूपसाम्याङ्ीकरेऽपि यथा नादैशहानिस्तथाभ्तीतपाद 
चवोपपादनात् । अन्यथा शुतिविशोधप्रसङ्गाश्च । अत उपेतिषदाऽ$ 
कृततिरेव युक्तेति । ननु भवत्वेवं तथापि किमत्र विक्ायंमित्यत भ. 
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तत्रेदं विचायते । साम्बं हि समानजातीयपर्मबस्वम्। तरम कतिपय - 
धर्मरहपतनिष्धर्मेवा भवति । तत्रान्यः पक्षो ब्रह्मणा ममं न स 
म्भवति । न ततसमश्चाभ्यधिकश्चद्वयत इतिश्रुतिषिरोधादत आच- 
एव पक्लोऽनुमततग्यः । तत्र कदर्यः साम्यमिहोच्यत इवाकाङ्काया- 
माह । हानापिति । ब्रह्मणः सकाशादिमागो जीषस्य हानिकषब्देन 
उच्यंते । तथाच तस्यां सयां ये धर्मां जीवनिष्ठा आनन्दांरोश्वर्या- 
दयो भगवदिच्छया तिरोहिनास्ते ब्र्ममम्बन्धे मति पुनराविर्भुवा 
इति तैर तथेयर्थः । भगवदानन्दादीनां पूर्णलाजीवानन्दीना- 
परपतवान्नाम्नेबर ममदः कृवा ब्रह्ममाम्यं जीद उपचयते । मा- 
म्यमुपेतीति । बस्तुस्तु नतेरपि धर्मः साम्यमिति भावः। अत 
एव, न तत्सम इति श्रुतिरविशुद्धा । अत एव मूत्रकृता साम्पमुषे- 

हुः # तत्रेतूमिर्यादि #। * दमिति # । साम्यम् । विचारमुपपा- 
हूयन्त । # साम्यं हीत्याद् #। # आहेति # । येधर्मः सभ्यं 
तानग्राहित्यथः। सूत्रं व्याक्रुवन्ति # ग्रह्मण इन्यादि #। मूत्र तुाद्टन 
शरुव्यन्तरे समाभ्यथिकनितधादत्र साम्यपकं लक्षणया भद्वेतपर- 
मिति पक्षो निरस्यते । ब्रह्मणः सकाशांदिभागा जीवस्य, हाक 
त्याग इति धातुनिष्पन्नन हानिदाद्दना ख्यते । विभागस्य पूषष्िनि- 

स्वागङपरश्वात् । तथाच तस्यां सत्याम, उपायनदाष्टदोषर्वाई, ड- 

पायने ब्रह्मधातिस्तद्ायकः शाब्द उपतशदड स्वच्छषन्वात् साम्यस्य 
ये धममास्तिराहिनास्ते परमापायने ब्रह्मसम्बन्धे म्दलिं पुनगार्िभूना 
इति तेरेव तथा # तेरेव साम्यामत्यथः । न्ववं सम्यिऽपि, न तस्म 
इति भुतो संकोचम्तु स्यादवत्यत भाहुः । # भगवादरम्याि * । 
# जीवानन्दाद्ीनामर्पन्वाहिति # । सव जोषाः सवम्रयास्तथाप्य 

ल्पा शति नूसिदहदोलरतापनीय जषानामल्यताया उकतत्वन तवरान- 

स्दाद्रीनामपि तथात्वात् । नन्ववमेष सुत्राशय इनि कथं शातभ्य- 

मिष्यत आहुः । % मत एव सुषरकृतेत्यादि # । ह तुमबतारयन्ति । 



१०५५ सपरकाध्र अणुभाष्ये । 

तीति साम्योपायनशब्दमात्र, न तु साम्यपदाथंः खारमिकोऽजा- 
स्तीति भव्रभरकटनाय शब्दराब्द उक्तः।ननु तैरेव धर्म्यः माम्य नतर. 
रियत्र को हेतुरियाकाङ्स्नायामाह । उपायनशबदशेपलादिति । 
परममुधैतीति य उपायनकषब्दशतच्छषतरात् साम्बोपायनस्ययर्भः । 
्रह्मसम्बन्धहेतुकत्वादानन्दांशाश्राविरमावस्य , तरेव साम्योपायन- 
कथनातेरे धर्म्पैः साभ्यममिमरेतमिति भावः । नन्वानन्दादीनां 
ब्रह्मध्तरात् वैप्तपाम्यकथने तदमेदमेव गमयतीयाशङ्य तद्र 
मवत्वपातरस्य न तदभदमाधकलमियत्र श्यन्तमाह । कृशेया- 
दि । कुशा ओदुम्बय्यैः समिप्रत्ता अग्निष्टोमादियगिषु प्रजो 
स्थप्यन्ते । तदा तत्सम्बन्धि यच्छन्दःस्तुस्युपगानं तद्रदिसर्थः। 

तत्रामिता शुरनानुमेो दग्धा इव घनवर इत्यृचि ये वर्णात्तपामच 
एपोपमंहय क्रारणेव गानं क्रियते । न हि वदाविक्वशधर्मा 
णापचामुपमंहारोऽस्तीति तहगात्मल भकारस्य सम्मति । एवं 
प्रकृतेऽपि ब्रह्मधर्मपाङष्येन न वदरात्मकरतं जीवस्य सम्भवति । 
ननु तखमप्यादिवाक्यरत्ामिदबोधनादस्तु तथेति चेव् तत्राह । 
तदुक्तमिति । जीवत्रह्मामेदबोधनतासम्यपुक्तमिय्थः । तदृगुण- 
सारतात्त् तदृग्यपदेशः भाङ्खदिति सूत्रेणेति शेषः। 

# नन्वित्यादि । # तदैवेति # । ब्रह्मसम्बन्ध एव । तथाचोपायन- 
शबदशषरत्वाद् उक्तेरेव घमः साम्यमिति सूत्रयोजनेव्यथः। दष्टान्त- 
मवतारथन्ति । # नन्वाननदत्यादि * । व्याकुवन्ति । # कुशा शत्या- 
दि # । उपगीयतेऽनेनेत्युपगानम् । करणे दयुटर् । तथाच कशाभिः 
कृत्वा छन्द ःस्तुत्थुपगनसाधनमूतमकारषदिति सुत्राथं इत्यथैः । 
पतद् ग्युत्पादयन्ति । # वत्रत्यादि # । # तव्ात्मकत्वमिति # । 
तदमेदः । अत्र फिञचिदाशङ्य तत्समार्धि स्मारयतीत्याहूः । # ननु 
सरषामत्यादि # । # अन्रामेदबोधनादिति # । जीवे ब्रह्मामेव्बो- 
धनात् । तदृक्तपदं म्याक्ुवेन्ति । > जीवेत्याद्ि # । नच तदृगुण- 
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अपिच । श्रुती ब्रह्मोपायनस्य साम्योपायनहेतुतरोक्तया 
तदनुपरायनस्य माम्यानुपायने हेतुखपिनि बराप्यते । तथाच, परा- 
भिध्यानात् तु तिसेहितं तनो धस्य बन्धविपयैयापिति सूत्रे जीवस्य 
ब्रयां शवेनानन्दश्वयादिव्रह्मधमवरच्ाद् ब्रह्मणः सकाङ्गाद्रिमागे 
सति तदिच्छया तद्ध्मतिरोधानस्य मंमारितरे हैतुतवमुक्तं यत्तदपि 
तदुक्तमिसनेन स्मयेत इति न वि््तेव्यम् । यथान्यशाखोक्तधर्मा 

सारत्वमूत्र संमारावम्थायामव व्यपदशपक् उच्यते, न तु मुक्तय- 

घम्बायाम् । यश्र त्वस्य स्वमास्ेवाभृत्. मलिक पका द्रणटपदिनीयो 

भवनीत्यादिश्चपिषु व्रह्मामदस्येव श्रवणादिति वाच्यम् । अमदरर$पि 
मुक्तयवस्थायां जीवन्यूननाया यथोदकं णद्ध शुद्धमासिक्तं ताहगव 

भवति, पवं मुनविंजानत आन्मा भवति गातमति काटकथ्रुतां भद- 
सहिष्णारमदस्येव निश्चायनात् । नच सलिट पक हइत्यादिविराघः। 
तघ्रतादशामदर्र्तील्यापि तदुपपत्तः। टकर मिटिताङ्गल्यावरौ वि- 
मागामाव एव पकशब्दुप्रयागार्च । नचावान्तरमुक्ताववं भाव इन 
वाच्यम् । मानाभावात् । परमनस्प्यवचिभागन रप््वादिति मृत्र- 
एविभागस्यव व्यास्यानन्वात् । ब्रह्ममूत्रपु मुक्िवियार कुत्राप्य्- 
कयपदादर्शनाश्च । नचैवमपि शद्ूपपिशाची न निवित्तन इति चत् । 
भिद्यत हृदयग्रन्थारनि श्रुन्युक्तदशन पव नव्रःत्यत इत कमना- 

ऽधिकं वाच्यामनि दिक । नच गनिसामान्यम्त्रभप्यावराध्रः । 
तत्रापि सामान्यपदस्य तुत्यपदेनेव व्याख्यानात् । मूत्रक्नारस्याप्य- 
तदव मनम । अन्यथा तु गत्यक्याद्िन्यव घटत् । नच तदिषयचा- 
कयव्रगधः । तत्रापि विज्ञाता विक्ञानुरूपण न निष्रनि, ष्िन्नु ग्रह्म- 

ङपर्णनि मदविष्द्ध सपदा अमदन स्थानस्याभिय्रतस्वादरिनि न क्रा- 
ऽपि चोश्रावकाडः। नवुक्तपद सूचिनमथान्तरमादुः+ प्रपिचन्यादि +। 

पतन गुणहानिव्यास्याना योध्या । नन्वनद् व्याल्यानममङ्कनम । उ- 
पसहारप्रकरण धम्रमाम्यविचारप्रमङ्गस्यामावादिन्यन आहुः # 
यथन्यादि भ यथा छन्दोग्यस्यपञओाश्रिव्िद्यायां काण्वाद्यक्तः चष्ठारम्मः 

प्राणविद्यायां पञ्चमं रतश्चापसंहियनः, विद्यश्ष्यब्रटात् तथात्र श्रुया 



१०५६९ सप्रकाक्षे अणुभाष्ये । 

अप्येक्स्यां विश्रायायुपमहियन्त एवे ब्रह्मनिष्ठा धम भीबेऽप्येतया 
श्रुसा षोध्यन्त इसेतावत्साम्यपल्तीत्युपसंहारमकरण एतस्य निरू- 
पणं कृतम् ॥ २६ ॥ 

परमसाम्यनिरूपणदिक्यश्रमेणासाधारणा ब्रह्मनिष्ठा धमो अवि जीवे 

उपसहाय एति शङ्धमानिरासयितवुक्तमित्यथेः। तस्मान्नर्शोषर्वे तिरो- 
हितगुणप्राप्त्या साम्य च सिद्ध ब्रह्मभूतस्य मुख्यं भजनं सिद्धयतीति 

तवर्य यतनीयं, न तु धिभूतिपरण भवितव्यमिति बाधितम् । अत्रा 

पहनपाप्मत्वस्य यहे प्राकर पचाधक्ञसम्बन्य सक्मवणत्वात् सौभाग्यस्य 
कलत्वयोनित्वा्यां प्रपञ्चस्य ख सम्बन्ध इति त्रिधा श्रीनिकेत- 
सर्वमुक्तम् । 

अन्ये तु षदूमप्येकसूत्रमधिकरणमङ्कीकृलय, अद्व इव रोमा- 

णि विधूय पापं चन्द्र॒ इव राुमुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम़तं 

कृनारमा ब्रह्मलाकममिसम्भवानीति ताण्डिश्ुर्ति, तदा विद्वानिलया- 

यर्वणश्चति, तस्य पुश्रादायमुपयन्ति सुषदः साधुरूत्यां द्विषन्तः 

पापष़त्यामिति शार्यायनिशरुति, तत्सुरृतवुष्कृत विधूनुते तश् 
प्रिया ज्ञातयः सुरृतमुपयन्ति अप्रिया वुष्छृनमिति कोकषीतकिभुति 
खोदाहत्य, यज्लोमय श्वयते तत्र न कथिदधिचारा यत्राप्युपायनमव 
शयने न हनन्तश्राप्यथोगेवहानं सक्निपतति अन्येरुपयमानयो- 
रात्मीयसुरन बुस्कृतयोहांनस्याघष्यकन्वात्। यत्र पुनः केवलं हानमेष 
अयते तक्रोपायनं सक्षिपनेश्न वेति संशये, अश्रवणाद्धिच्ान्तरगोच- 
शत्वाश्च न सक्निपलतीनि पूवैपक्षे तत्रापि नत्सन्निपातं सिखान्तयितु 
सूभ्रमेव॑ं ऽाकुत । हानौ केषलायामपि भूयमाणायामुपायने सन्नि ; 
पतति । कौीशानक्िरहस्ये हानराषत्वन समधिगतत्वादिष्यावि । 

तश्चन्त्यम् । आच उपायनशबदस्यामावन अथग्रहणेऽपि तस्य 
कलषोधकत्वेन हितीयवाक्येऽपि तस्य तथात्वेन हानदहाषत्वामाबा- 

द्विशयस्वायोगात् । ताण्ड्याथ्वेणकौ री तकिवाक्येषु कम्पनाथक- 
धातुनिष्पन्ष. धूत्वप्यादि श्ये हान्यथत्वे लक्षयित्वा उपायने तच्छब- 
ताकरपनस्य द्वि्टन्वात् । खतुष्वंपि वाकयेपुपायनश्य सस्वात् कः 
उपायनशबदः सूत्रकारामिसंहित रृत्यनिश्चयन कोरीतकिखशय- 
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सम्पराये तत्तेव्यामावात्तथा न्ये ॥ २७ ॥ 

ाजतनेषि शाखाया, स एष नेति नेतीत्यासमत्युपक्रम्य, नं 
व्ययत इयन्तेन ब्रह्मसरूपयुश्ला यत एवारग््रह्मातक्तद्रदपि बि- 

दव विषयत्वमित्यस्याप्यनिङ्किपएन्वार्च। 
धतप्यस्यापायनवादरस्य स्तुल्यर्थत्वादुन्यत्रीयपुण्यपापयोः कय~ 

मभ्यत्र प्रा्तिरित्यत्र नाभिनिविशः काय इन्युक्तम् । 
तदपि न रोचिष्गु। राहि चामाष्यजा शोषाः परनीकोषाश्च 

र्स॑रायादिस्मृतावभिमानमात्रेण दोषरसक्रमकथनात् । भारनाक्तै 
माण्डव्यदच्यमशापप्रसङ्ग षाररृनपापस्य जनकत्वोप।यिना पितु 
संक्रमकथनात् । विद्त्ामिश्रपुण्येन त्रिशङ्कोः स्गप्रा्निस्मरणा- 
श्चापि तथा सम्भत्न स्तुतिमात्रत्वाङ्कीकारस्य अप्रयाजक्रत्वात् 1 
हीयन्ते चाऽष्य कर्माणि तस्मिन् इष परावरे । क्षानाप्रः सवकमणि 
भस्मसात् दुःखत तथति भुतिस्मुनिभ्यां क्ञानश्य कमनादाकत्वववृ 
विद्याविरषश्यान्यग्र फमरसंक्रमकत्वऽपि बाधकाभावात्। नच सुरुत- 
दुष्डनयोः कत्तसामानायिकरण्यस्येव सवत्र ददनाश्नान्यत्र साक्षात् 
स॑क्रमोऽपितु फटस्य तत्र सम्बन्यात् तत्र स उपचयत श्तिषः. 
ख्यम् । हतुव्यधिक्ररणस्व फलस्पेवाशाकयवचनन्वात् । नच धाक्या. 
भ्यथानुपपर्या तम्र तथा फरप्यत ईति वच्यम् । तस्या भत्राषि 
तीदेयात् । 
फिञच। आन्यत्रिकवाक्यस्य आन्यतिकवाश्यरोपत्वाय कुशाच्छ^्द्ःस्तु- 
श्युपगानवद्रिलयत्र द्टान्त्रयं यत् स्वान, तदपुष्ायम् । पकेना- 
पि तत्सिद्धेरपत्यू इन्येन बहनां कथने प्रया जनामार्वािति ॥२६॥५॥ 

सम्पराये तत्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये ॥ साम्पराय ईति पाड 
स्वार्येऽण् बाध्यः । पूर्वाधिकरणे जीवस्य भगव्त्सम्बन्य विराषमु- 
क्त्वा तत्साधनयाहनभक्तयामध्ये किञ्याय शत विचरारायतुमाधिकर. 
णमारमत ई्व्याक्षयेन सूत्रे तत्तैव्यामावपदाचलिहक भुता चिवषय- 

ह्वेनोष्ाहुरन्ति । # घाजस्यादि # # भयवणत्याषि च # । पतयो. 

रां षाक्यं शृदद्ारण्यके रा पिरघराञ्चणस्छम् । तत्र च पूर्य मनसेवा- 
१६१ । 



१०५८ पषभकाशे भणुमाष्ये । 

ब्षितदूप इत्वमिपरयेणाग्रे पठयते । अतः पापमकरवमतः कस्या- 
णङ्गसमिल्युमे द्वेष एते तरत्यमृत श्यादिनाग्रिपयेष नित्यो म- 
हिमा ब्राह्मणस्येत्यचा च व्रहमविदो माहारम्यञुक्ला पठथते । 
तस्मदिषरिच्छान्तो दान्त उपरत्तितिुः प्रद्वावित्ता भूषवाऽऽस- 

नुद्रष्ट्यमिल्यनेन वद शनमाघनमुक्त्वा, विरजः पर आक्राशादित्या- 
पिना विरजस्वरवशिव्वशानस्वादान् धमान् बाधायत्वा तनाऽनिरुक- 
श्वाय, मति नतीह्यननेनाचन्मात्रतां निषिद्ध अगृह्यान हि गृह्यत, भ- 
दीया न हि श्ीयतऽसङ्काऽसित न सज्ञत न व्यथत शत्यनन लाकि- 
कप्रमाणप्राह्मत्वमनाशित्वभस इत्वं, पिञ् बन्धन, अबद्धत्वं निदु खत्वं 
शे षटवा, तन ज डावटलक्षणं ब्रह्मस्वरूपं बोधयित्वा ब्रह्मण पतादश- 
शवात् तदह्विदपि साध्वसाधरुकमराहित शति बोधनायाऽ्र पष्यते । 
अतः पापमकरबमतः पुण्यमकग्चमित्युभ ह्यप एत तरल्यमृतः सा- 
ध्वसाधुनी इति । मत ददरमाभिसन्धाय पापमकरवं दतवानस्मि अत 
इवमभिसन्धाय कल्याणं पुण्यं कृतवानस्मि, इनि पवर्माभसन्धिपूर्वकं 
कृत पते उम साध्वसाधुनी [ह निश्चयन पप उक्तरर।तिब्रह्मावित् त- 

शति अतिक्रामलयभिमवांत । अम्रृनो जीवन्नव, नेन छतत तपत 
पनं ब्रह्मविदं निन्विनिकरणक्द्याणक्ररण पश्चात्तापं न नयतः, नास्य- 
केनचन कमणा मीयत, अस्य पराप्तष्या ब्रह्मलाकःकनापि कमणा ना- 
इपयाति, प्राप्तव्यं प्रप्रोल्यवेल्थः । तदेतद चाश्रयुक्तम । ब्राह्मणो क्ताऽर्थो 
धक्ष्यमाणचाप्युक्त इत्यथः । ऋक तु, एय निलया महिमा ब्राह्मणस्य न 
कमण। वदत नाकनीयान् तस्येव म्यात् पदरावत् तं विदित्वान कर्मणा 
लिप्यते पापकनति । प्प हति ब्राह्मणोक्तः। तं पूर्वोक्तरपमात्मानं 

विदित्वा तस्येवास्मनः पदवत् पदं चरणं श्थानं वा, तद्धाम परमं 
भति माकयदरक्षरं तद्धित् स्यात् । ततः पापन छित्ता न मवतीष्येव- 
मक्षरविदा माहार्म्यमुक्त्वा पटश्चने । तत्साधनमुच्यते । तस्मादेवं 
विदित्यादूना । यस्मादूव ज्ञतुमाहान्भ्यं तस्मादेवं शाद्खतो ज्ञः, यः 
स्वरुूपायत्, शान्ता दानः निगृहोन्तान्तव्रहिःकरण उपरता निषत्त- 

भर्वदस्ततिश्चु. बुःखसदिष्णुः भद्धावित्त भासिक्षयनब्रुद्धिमान् भात- 
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न्येवात्मानं पश्येत सर्वमेनं प्यति सर्वोऽस्यात्मा भवति पर्वस्या 
ऽमा मवति सम पप्पानं तरति, नेने एषा तरतीयादक्ान्ते प- 
ठथते, य एं रेदेति । अत्र हि पाप्मतरणादिष्पं ब्रह्म्गानपाह- 
त्म्यमुच्यते । हानस्य ममारमुक्तहेतुलात् । अथर्वेणोपनिषदादिषु 
तु मगव्रद्धक्तमुक्तिरेतुत्वमुच्यते। परं ब्रह्मतद् यो धारयनी्युपक्रम्य 
भजति मो ऽना मत्रतीति । अग्र ऽपि मुक्तो मवति मंस्नरिति। एत. 
दविपयस्यवस्या तु पुरेबोक्तेति नात्रोच्यते।एनाबान परं मनेहः--~ 

ठः कि दः अकर 

नि स्वह्ारीर एषाःमानमश्चरं पयेत् । भहं कत्य् चश्चप्यह ऽथे ज्ि- 
ङ् । दु रोनाहं इत्यथः । एवं द रोनाहनामुकनवा स्वस्य व्रष्टृनानिश्चयारचं 
हष्टूलिङ्धानि वदनि । सवने पदयनीव्यादिना स्वक्ञानाथै निदङ्पु- 
क्ट्वा परक्षानाथ तदाद, विपापा विजरो विजिप्न्मोरप्पपामा ब्राह्म 
णा भवनि य एवं वदनि । य उकप्रकारक्ब्रह्मदरणए्ा स व्िपापाचैि- 
दर्मिश्चय रत्ययः। अत्र विपापत्वं पापरपकायाक्तन्वमव । बाह्यानां 
सराद्चभावानां सममिघ्यादारत् । न तु पृय्रपापरहिन्यम् । सम्य 
तत्तेव्यत्वनात्राक्तन्वात् । षं चान्यमने$प नुन्यम् । सरव, अभ्ब- 
इव रोमाणि विधूय पपं म आगच्छन चिर्जां नन्सुषृतवृष्छने 
विधूनुन त्यादिश्रुनास्दराहृत्य विदुषोऽपि दहवियागममय पव नर्च 
व्यामावव्याय्यानात् । मन्यथाक्तश्रतिवियाघादिति स््रममिमन्धा- 
यास्य वाक्यस्य निष्टृष्ठाधमाहुः। # अत्र हीत्यादि # नशञ्यौलङ्क 
शुनिमुक्रन्वा तदमावालङ्गामादुः । # भ्रथर्यणन्यात्ि #+ परं प्रष्टव्या 
दिवाकरं गोपालतापनीयस्यम् | अरथम्नु स्फुर: । आदिपदेन तवृ पश 
हणभूतपुराणसद्ुवः । अनः परं यददो संशयन्नं प्रकटयतु पूवि 
चारिनमशं प्रथममहः । # पनदिन्यादि + पनन्छरनिदढयविषयमूनय 
कञानमक्ती लगोया व्यवस्था मधिक्रारिमिदरेन रुपभदक्थनान् नन तेन 
ते ते धमास्लश्र तव्रापसंहाया, नोपसेहार्याश्चति नियमरुपा, मातु, न 
वा प्रकरणमेद्ादिति सूत्र पवोक्तति तरे संदृहामावाद् त्र पुननोस्चत 
ह्यधः । सन्दिग्धांशमाहुः # पएता्रानित्यादि # | 



१०९१ पपरक भणुषाध्ये। 

प एवे वेद स पाप्मानं तरतीति वचनाज्जरानदक्षायामपि पापसश्वं 

धार्यमन्यथा तरणासम्भवुपत्तेः । एं सतिं मक्तेदश्ायामप्येवमेव, 

न वेति भवति सक्यः । तन्न श्रुतावविशोपेण पापनाशश्रवणान्भु- 

क्तिपूषकारे पापनाशावश्यम्भावदिकत्र निर्णीतः शान्लार्थोऽपर- 

्रापि तथेति न्येन भक्तया पापनाशादजरापि तथेति पराप्त आद्। 

सम्पराय शइयादि । सम्परायः परोकस्तसिमन प्राप्तव्ये सतीय- 

धः । अयत्रा परः पुरूपोत्तपरजतप्याऽयो हानम् । तथाच सम्यग्भूत 

पुष्पो ्तमह्ानं येन स मम्परायो भक्तिमागे इति य्त् । अथवा 

परे पुरपोत्तमे अयनपयो गमनं वेश इतिं यावत्तथाच सम्यक्प- 

रामो येन स वथा भक्तिमागे इयथः । जानमर्गेऽक्षरमाप्या भक्तै- 

प्रगे पुरुषोत्तमपाप्या तस्माद्विशेषमत्र ज्ञापयितुमेव्रं कथनमतो भ- 

क्तेः पूरपमेव पापनाश्नो युक्त इति भावः । प्रह्मभूतस्य पक्तिखाभा- 

# एवं सतीति # मुक्तिकारणत्वेन भक्तिक्षानयो स्तस्य सति । तयो 
ह्तौदय, क्तौ पापसुचनाद्मावश्च सन्दहवाजम् । पूत्रपक्चमाहू 

त्र श्रतावित्यादि # । # तथेवेति # । भक्तिदशाया पापसक्वमेव । 
सि दान्तं वक्तु सूतं व्याकुवन्ति सम्पराय इत्यादि #माक्तद रायामेषं 

तच व्याभाव हति भावः 1 संपरायशब्दस्य प्रसिद्धाथग्रहण भक्तिमा- 

भ दोधकपद।ध्याहारापत्तिरिति तमय विहाय योगिक्राय गृहीत्वा 
व्याकुर्वन्ति । # अयवरेत्यादि # । अश द्वेधा श्याख्यानेन पुरषोल्तम- 
क्षानस्य तस्परात्तश्च साधनं मक्तिमाग पतेति हापिते सन्दद्ो भव- 

ति। ननु रूढिर्योगमपइरतीति न्यायेन योगस्य निदेलतवादिदं न 
युक्तम । व्यास्तचरणेवा कुत एवं प्रयुक्तमिति, तद्धारण.याहुः # क्ान- 

मर्नेत्यादि #। # तस्मादिति # । क्षानमागांत् । # पवं कथनमि- 
ति *। यगिकपतकथनम् । तथाचवं ग्यासाशयादष्याहारपिक्षया 

यौगिङादरस्य लघुत्वाद्धेवमाशय रुथनं युक्तमित्यथेः ।#भक्तंरिति # 
भ्याग्ा मागीयत्रमास्मिक्राया भक्तेः। नन्विदं तदू युञ्येत या शछानमा- 
भांद्धङिमारगोत्कषः स्यात्, सख एष तु कथमिस्यत माह: प्रहधत्यादि # 
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ऽनन्तरं, भक्तया पामभिजानातीति भगवद्राक्यात पुरुपोत्तमस्रूष- 
नस्य भत्तयेकमाध्यलात् तथा । एवं सति (मुक्तानापपि 
सिद्धानां नारायणपरायणः । बुष्केमः परशान्तात्मा कोटिष्वपि 
महामुने । सुक्तोपदप्यन्यपेश्ात् । जन्पानरमहस्रपु तपोध्यान- 
समाधिभिः । नराणां प्तीणपापानां कृष्णे मक्तिः प्रजायते । 
जन्मानतरमहस्ेषु समाराध्य रपध्वजम् । वेष्णव्रत लमेव् 
कथित् स्वेपापक्षयादिरे"यादिवाक्येः पापनाशानन्तरमेव भक्ति- 
सम्भवाद्धक्तस्य तक्तेग्यपापादेरमावान्न ब्ञानमा्गीयतुस्यतेत्र्थः । 

ननु य एप्रं बदति सामान्यवचनात् पुर्पोत्तमविदोऽप्येवपे- 
षेति चेत्तजाह । तथा न्ये । तथा ह्वानानन्त्रामिनि पापवन्तोऽन्पे 
भक्तिमार्गीयिभ्योऽन्य इत्यथः । उक्तवचनश्पापपततिर्दिश्ब्देन हा- 
प्यते ॥ २७ ॥ 

~ 

तयेति शानमागद्धक्तिमगेस्यार्कृटत्वमाक्षानमार्गे साक्षास्कारोलतरं 
पुण्यपापनिबन्या सुम्रप्राेः! भक्तस्तु पापनाशास्तरमव भवनादूहिति 

पव सुखप्रा्तश्चत्याप बोध्यम् । किञ्च । ननु भवत्वं तथापि 
कथं भक्तिमार्गे तत्तव्याभात्र इत्यत आहुः # पव सर्तीत्यादि # 
ुकानामिति षाकषये तु पष्ठस्कन्यचतुदशाध्यायस्थमर । नराणां 
त्ीणपरापानामिति तु पाण्डवगीतास्थम। समाराध्य बरवभ्वजमिनितु 
प्राराहपुरार्णयप्रदोधिनीमाहत्म्यस्यम् । वैस्णवत्वमिनि # माक्तमा- 

यिप्रेमवरवम्। पतवप्र, "पनञ्ज्ञात्वा तु विद्धिः पूजनीया अनाहेनः। 
पेदोकविधिनासम्यग मक्तिमागनुसारत' श्वि गारुइवाक्यात् । 
स्नग्धास्ते वैष्णवाय त इति गारुडाख्च । तथाचैनभ्यो बाश्यभ्यो 
प्ररुष्योत्कृष्त्वात् तथत्यथः । सुत्रदाषमवतारयन्ति। # ननु य शत्या- 
दि # । नन्विदं सुतर कुता ऊश्यत इन्यत आहुः । # उकतत्यादि #। 
थाच हिशब्दा्भ्यत श्यथः ॥ २७॥ 



१०६२ सप्रकार अणुभाष्ये । 

ननु मक्तिमार्गीयाणामपि गोपरखीर्णाटुःसदपष्ठविरहतीष- 
तापधुताऽ्णुभाः । ध्यानाप्राप्ताच्युता श्ेषनिहेन्या प्षीणमङ्गला"१ति 
वचनेन दुष्कृतमुष्तयोरपि हानिश्रवणात् पूपरोक्तवचनेषिरोष १- 
व्याशङ्कायामुत्तरं पठति । 

उन्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥ 

छन्द श््छा तथाच मक्तिमार्गीयाणामपि पूर पापानाश्चो यः 
स भगप्रदिच्छाविरेपतोऽनो मक्त पूरमेव पापनाशनिरूपकाऽवक्नाश्च 
निरूपकवचनयोरषियोधाद्धेनोभक्तेः पू्रमेवर पापनाशच आवश्यक ई- 
त्यर्थः । एवं सति भक्तेः पूरमेव तन्नाश ओतमागकः। स कचि- ` 
्विशपेच्छयाऽपनोधत इति भावो ह्गापितो भवति । अतरेच्छागिशेषे 

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ सूघ्रमवनारयन्ति । # ननु मक्ती- 
स्यादि # । # पूर्वों्तवचनेरिति # । पापाभावबाधकवचनेः। तथा- 
च विराधादनिश्चये पापसक्निपाताक्न मक्तिमार्गीयस्योत्कपमदिरि- 
ति शङ्धुगयां विरोर्घानवारणायोत्तरं पठतीत्यधः। सूत्रं व्याकुवेन्ति # 
छन्द षृच्छेत्यादि # । # पवं सतीति # पापनाशस्य वषटुवाक्षयन्वसि- 
दत्व सति । # क्षापितो भवनानि # । शच्छाया अविराधक्षथनेन 
क्षापितो मवति । ननूपपादनमन्तरेणेवमिच्छा कथं ज्ञातुं शक्यत 
त्यत आहुः # यत्रच्छत्यादि #1 तथाच विस्तरभियाश्रानुपपादनेऽपि 
सुश्रोधिनीतोऽवगन्तव्यमिव्यथः । पवं चात्र तत्तव्यलिङ्ककश्रुनौ, त- 
मवं वदानुवचनेन विविदिधन्तीति पूव श्रावणात् सामान्यता वदै 
कसमधिगम्यत्वे प्रतिपादितम् । सरस्वन्यां रतकतमिति विकशेष- 
स्तवग्र वाच्य इति । नन्न्येयेत् सूत्राणि व्याख्यायन्ते तत्र पूर्वत. 
म््रोकतन्याय्ा उपोद्लकत्वनापन्यस्यन्ते । व्यासपादस्तेवां तश्र तज्रा- 
इषदररणात् । अत्र तु पुराणेतिहासवक्यानि । तत्र कि ज्याय शति 
येत् । उच्यते । दमेव ज्यायः । इतिहासपुराणयोवदापश्ंहणत्वात् । 
तत्रापि वेदृान्तरृदवेदषिदेव चाहमिति । मां विघत्तऽभिधतते मामि. 
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वक्तव्यब्हुपरेऽपि किशिटूच्यते । चिकीर्पितटीलामध्यपातिमक्ता 

न सोपपिम्नेहयस्यो न मगुणत्रिग्रहा, नवा पु्नादियुक्ता इति 

ह्ापयितुं कतिपयगापीस्तद्रपरातधमयुक्ताः कृता तस्यां दशायां 

स्पाप्ता प्रतितरन्धं करायत्या स्वयमत्र तां दशां नाशयिता खरी. 
लापध्यपातिनीः कृतवानिति । न छतावता सादिक एवाऽयं 
भावो भवति । न हि मन्तप्रतिब्रदधशक्तरभिरदाहक इनि तत्छ- 
मावलमतर तस्य मा्वदिकमिति वक्तुं शक्यम । एतच श्रौभागपरत- 

दशमस्कन्यग्निटता प्रपञितमस्माभिः ॥ २८ ॥ 

गतग्थवचयमभयथाऽन्यथा हि विराधः ॥ २९ ॥ 

ननु मयं ज्ञानमनन्तं व्रह्म यो वद निहितं गुहायां परमव्यो 
जाक वाका चिः वणि 

ति वाक्षयाटरात्रव ज्यायसी । स्वयं समाधाचनुभृयक्तन्वाच्छमाग- 
घतं च । पू्रनन्त्र नु जमिनये यत् स्वयं गुरमुखाद्वगव्य पाठं 
तदच आद्वियन, नतर्रदिनि जमिनिमतदूपणादुचगम्यत । शिा- 
ऽस्मिन् सूत्र छन्दःरशब्दन कंश्चिद्धिद्राभ्यासयमनियमजनिका विदुष 
इच्छा व्याख्यानां । अन्यस्तु तन्तुहृदां नदरद्धिपामिच्छा । एनरंस्नु 

घ्याख्यातुरिच्छा । यथाक्रथाथ्च्छरसनद्धयाविरोध्रः सम्पच्च इन । 

पवमपि विचार हृश्वरच्छायाः सवश्न फारणन्वात् नत्तद्धिद्यावनस्तदूा 

तदा तथा तयति यथाध्रुनाङ्ाकार पपि मुक्तिप्रलिवन्याभायाच्द्ररनि- 

सङजामाचाश्च कि ज्याय इत्यपि विचाग्य । नहि ब्रमण मुक्ति 

प्राप्नुवतो वा किथितक्षणोत्तरं विरजनद्ातरण चा मुदृनादिश्षय 

प्द्रपासकस्य कश्चिद्धि मति । अनः काकवृन्तावचारप्राय- 

भतत् ॥ २८ ॥ 
गनरधवस्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः॥ पृ्ायिकरण भ्राना- 

इवेश्रया मक्त्ान्य पक्षया मक्तस्य चोत्कषः प्रतिपादितः। तमव तं 

द तुबोधनेन इद्ीकरानीत्यादायनायिक्ररणमवनारयन्ति । # नन्वि 

ह्याद्ि #। अत्र, तमव विद्धाननि वाक्यमुत्तरनारायणष्यपर् । तच्र, 



१०६४ थकारे भणुभाष्ये । 

पिति तमेवं बिद्रानमूत शह भवति नान्यः पन्था वितश्यनाये- 

वादिश्रुतिमिरुक्तस्पव्रह्माने समेव मोक्ष शट्युच्यते । यमेवैष 
णते तेन छम्य इति श्रुया आत्मीयत्वेनाङ़ीकारातमक्बरण- 

स्य भक्तिमार्ग गरलात् तस्मिन सति भक्तिमार्गे पवेशाद्धक्येव स 
इत्युच्यते । किञ्च । भक्या माममिजानातीत्युक्त्वा, ततो भां 
हतो हात्वा विरते तदनन्तरमिति भगववोक्तमिति भक्तिर्गे- 

ऽपि पुरुपोत्तमहानेनेव मोक्ष उच्यते, हानमा्गे लक्षरङञानेनेति 

बेदाहमेनं पुरुषं महान्तमाद्वित्यव्णं तमसः परस्तादेति पृषं, पतं 
ज्ञगत्कततया पृवमन्त्र उक्तं महान्तं पुरुषम् भर वद तक्षुतिः स्वस्य 
शातृत्वमुकन्वा, तत्स्वरूपमाह । तमसः-अक्ञानात्मकस्य परस्तात् प- 
रम्। भादित्यवणम् आदिलयस्येव मण्डलान्तःदइयामावदातो वर्णो यस्य, 

इयामाच्छबलं प्रप शवल च्छश्चाममिति छान्दोग्ये श्ुतत्वात्तादश्म् 

तथातरैतादशाश्रुतिभिः सलत्यादिलक्षणकोक्तरूपब्रहमक्ञानेन मोक्ष उच्य- 
ते । यमवति भुतौ तृक्तप्रकारेण भक्त्यैव स आत्मलाभात्मको मोक्ष 

ख्यत इति मक्षार्धं क्षानमक्ती समुश्चतय्य ? फि घा विफल्पयित- 

घ्य ए्त्यकः संशायः। किञ्च, भक्तया मामिति गीतायां पुरुषोसमन्षान- 

स्य, ्रह्मविदराप्नोति परमिति श्रुतावक्षरक्ञानस्य च मोक्षहेतुत्वमुख्यते 

इति भक्तन तद त समुश्चये ? विकल्पनीय?वेल्यपरः। नच विकल्प 
स्याणटदोषवुष्त्यात् समुश्चय एव युक्त इति वाच्यम् । तस्मान्मद्भक्ती- 

ह्यफाद दास्कन्धीयमगवद्वाकषये भक्तं प्रति क्ञानस्यानुपयोगबोधनेन 
तस्समुस्चयस्य वैयथ्योत् । तथाचेवं प्रथमे करप शरुत्योदवितीये- 
ख स्मूत्यार्विराधात् समुच्चयविकस्पयोरकतरानिद्ध।रादाक्याना- 

मषोधकत्वं प्रसर्ञ्यते । नच क्षननैव मोक्षस्तमेवमिति श्रुतौ, मक्ता 
मामिति स्मृतौ च तस्यैव मोक्षहेतुप्वेनोक्तेः। भक्तस्य क्चानेनेरपेश्यो- 
किस्त तत्वतो क्षानं भक्तयति साघनान्तरसाधितं क्ञानमतात्तविकत्वान्न 

ञ्याऽतो भक्तिरेव ज्ञानाय कार्येति तर्स्तुरयाभिप्रायेति न भक्तः 

समुरुयशङ्कुति वाच्यम । एवं भक्तित्यागेऽपि धुतो ब्रह्मविदि्यश् 
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विषेषः। 'तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो पै मदात्मनः । न बानं 
न चैराग्यं परायः श्रेयो भवेदिरे ति वचनेन भक्तिमार्गीयस्य बान 
नैरपेश्यमप्युरयते । तथाचेवं मिथः श्रुयोः स्मृयोश्च विरोधाभै- 
कतरनिद्धारः सम्भवति । नच ब्ञानिनैव मोक्ष उभयत्रापि तथोक्तेः। 
हाननेरपेशष्योक्तिस्तु भक्तेस्तुयभिपायेति बाष्यम् । विषयभेदेन 
ह्ानमेदान्मुक्तिनाधनं कनमज्ज्ञानमियनिश्चयाव् । नच श्रोत- 
त्वाविशेषात् समुस्चय इति वाच्यम् । हानिनोऽक्षरे, भक्तस्य 
पुरुषोत्तमे रयात् समुरचयाऽमम्भवात् । त्वं बिरोधाभावादृप- 
पं सर्वमितिचेन् । न । पूप बञानमार्गीयङ्गानदतः पश्वाद्क्तिमा- 

अक्षरस्य तमेषमित्यत्र पुरुषो्मस्य च विपयन्वेनोक्त तया विषयभेदेन 
क्षानभवाम्मोक्षसाघकफक्षानविकरपस्य मुर्वारत्वत् । नच भौतत्वाधि- 
शोषारक्ञानयारव समुश्चयो ऽस्त्विति वाच्यम्। अक्षरात् परतः पर इति 
भुतरण्यक्ताशक्षर श्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । ये प्राप्य न निवसन्त 
तद्धाम परम ममनि गानावाक्यच्चाऽक्षरपुरपासमयभव्ादयक्तवा- 
कये ऽक्षरस्य परमगतिन्वक्रथनन क्ञानिन।क्षर यादृ, भक्त्या मामिति 

वाक्य खस्य विदातिकरमस्वब्राधनन भक्तस्य पुगपत्तमे लयात् ष्यान- 
मदेन फलभेदे तयोरपि समु्यष्यासम्भवात् । ननु यदेवं फनन- 
शुम्तर्हिं तस्य तस्य साधनस्य तत्र तत्र व्यवस्धित्या वाक्रयानामिनूरेनर- 
विरोधाभाव।त् सन्दरह निदत्त सवै भुन्युकतं स्मृन्युक्े चे पपन्नमिति 
व्य्थमबाधिकरणमितिचन्न | पृचच हानमा्गीयक्ञानत्रनः पश्चाद्वक्ति- 

मार्मीयक्षानवनः, अन्त या मतिःसा गनिरित्यद्रीक्ार पूर्वषठानयैय- 
ष्यप्रसक्तवुवरतया तस्य न्यायस्याशक्यवचनन्वन नाददाश्य लयस्वान- 
निर्च।रासम्मवत्सनदेह ऽवि करप्रणयनम्यावद्यकन्यन् । मपर- 
अ । यदि भक्तरिवाक्षरक्षानादपि परक्ानमव कयाचिदहिधया माह 
ष्याधकरणावह्यक्षत्वमुच्यन नदरा तु, तला मामित्याचुकूरीत्या म- 
गवञ्जानद्यव प्रवशमाधनन्वमाथ्क्ररणे मन्तव्यम् । तथाच तमेषति 

१२४ 
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गीङ्गात्रतो छयस्थाननिद्धारासम्मवात् । अपरञ्च । ततो माँ त- 

श्नतो इासेति वचनाद् भक्तिमार्ग तस्वतो मगवञ्ानमेव ्रदेश- 

साधनमिति मन्तव्यम् । तथाच भरत्तामा रमणं जारं मत्खरूपा- 

विदोभ्वलाः । व्रह्म मां प्रमं प्रापुः पद्गाच्छतसदसश' इति वा. 

्रयाञ्हानपार्मायमक्तिमागी यहानरहितानामापि भगवत्मप्तिलत्साधन- 
क _ क क 

त्निरुपकश्रतिविरोधः । तथाच $चिज्छानं मुक्तप्ताधनवेनो- 

द्यते, हचिद्धक्तिः, हृविन्नोभयमपीयेकतरसाधनानिश्वयान्युक्ति- 

साधने सुमुक्ोः प्रस्यसम्भव इति प्रपि आह । गतेरथवश्वमिया- 

दि। गतेक्गानस्यायैवसयं एरजनकलतवमुभयथा पयोद पुष्टिमेदने- 

दर्भ; । अत्रायमाशयः । एष उ एत्र साधु कमे कारयति तै यमे 

भ्यो लोकेभ्य उन्निनीषतीयादिश्रुतिभ्यो भगवान् दषिपूवेका 

पतसे जीवायैततकमै काररायलेतस्फरं दास्य {ति पिचारितषानि- 

भने: सावधारणत्वघव्, मकमा ति स्मृनो, ङ्गाच्छनसहस्रश इति 

कथनेन तवुपवृहिनाया बरणशरुतरपि साबधारणतुद्यत्वेन मागद्- 

यसि ्क्षानरहिन(नामपि मगवत्प्राततक्ञानसाधनस्वनिरूपकशुतिवि- 

सेध ति तस्कृतसंशयादप्यश्चिकरणमावहयकम् । मतः ूर्षोक्तो वि- 

वदो सश्तयो च निष्रोघौ । तथा सति, तथाच कचिदित्याधुक्तरात्या 

समुश्ुपद्स्यसम्मवान्मो कच्छ परित्यज्य स्वगसाधन पव भ्रयतनीव- 

म् । फिञवं मुमुश्रुप्रदस्यसम्भव प्राप्त पूर्वाक्तं क्षनभक्तयोस्तातरभ्यं 

मरय दापश्य कादाचित्कत्वं च न निद्धारथितुं शक्वमिति च। 

पूपकन परात्र भुर्बोधकनाभरकारं वदन् सिद्धान्तेन पूर्वोक्तं व्रदयितै 

हानात्कषेवाघनतात्पयेमाहत्यथः । सूत्र व्याकुर्वन्ति । # गतरिल्या- 

हि # नन्विदं कथं बुद्धावाराहतीत्याकाद्ायां व्युस्पादयन्ति । # 

अश्रायामत्यादिि # कायमात्रं प्रतीश्वरच्छायाः कारणत्वेन तस्याश्च 

नित्यस््न, पष सु पवत्यादिश्रुन्युक्ताऽपीच्छा तथति भगवान् स्टिपूव- 

काल पव व्यद्यथा वि चारितवाप्तचयैवति। तत्र मगवाह्चारशरीर- 
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ति तथैत्र मवति । तत्रोक्तरीया मुक्तिसाधनानुगमे हेतुरयं ग- 
श्यः। एं सति एतिमाध्यं साधनं हानमक्तिरूप शश्चेण षोध्य- 
ते । ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिम्॑यादा । तद्रहितानामपि स्वरूपवब- 
छेन स्वपापणं पुष्टरूच्यने । तथा च यँ जीरं यस्मिनमार्गऽङ़ीकृत- 
घसति जीवं तन परवतेयिला तत्फलं ददातीति सरवे सुखम् । अत 

एव पुष्टिमार्गे द्वीकरृतस्य ज्ञानादिनेरपकष्य मयादायाम द्वीक्रनस्य ब- 

दपेक्षितं च युक्तपरेति भावः । अत्र माधकसेन, विपत्ते बाधक- 
प्राह । अन्यथा टि विरोध इति । अन्यथा मयद् पुष्टिमदेन व्यव- 

प्रधिषटोज्ञयनकारणविमपं पूवदराहनवाक्योक्तशत्या कानमक्तिवरण- 
भगवदिप्रयफकामरमणजारादिवु द्धानां शाख कथनेन मुक्तिखाधन- 
ननुगमे सति राखद्वारा मुमुश्रुप्रवृसिसिदडधय तत्साध्नानुगमह- 
तुरवरयं वक्तव्यः । पवं तद वनावदयकन्व सति उकतमागमव्र पव 
हतुः । तत्र कृतिसाध्यमित्याुक्तहपा म्यात् । सवसाधारणरतुन। 
साध्यसिद्धौ मर्यादापद्रप्रयोगस्य लोक कृदोनाव् । यथ्रनावति कन 
पतावरीयत इति राज्यमय॑देति । शाक्रऽपि स्व्ररनसेतुपरीष्सय- 

ति सतुमैयोदा। तद्रहितानामिलायुक्तातु पुष्टिः । अनुग्रह इनि 
द्विनीयस्कभ्धात् । भनुग्रहश्च घमान्तरमेव. नतु फलरादित्मा । य- 
स्यानुप्रहमिच्छामीनि वाक्यात् । रपानुकरम्पादिशब्दानां स वा- 

श्यः । एवं सति, लोकव लील किवरल्यामिनिन्यायेन # नशा यं 
जीवमित्यादकरीत्या दद्ातात्युदिनाऽनुदितहामयराधकारि भवाद् 
व्ययस्थिवमिति सर्व पूर्वोक्तं सुस्थम् । कवलमयाद्रायां बूतस्य जीव- 

स्याक्षरे पयै शानमार्मीयह्ञानषनः पञ्चाद्धक्तमार्गीयक्षानवनः कमन 
मरयादायां पुष्टो चाङ्कीकारा त्तस्य पूर्वमक्षर तनः पुरुपालमे लयस्य 
ते तु बरह्महं नीता मप्नाः ष्ठन चदृधूना ईनिवन् सुखरन सम्म- 

धाच्टरतिदयोकमुपपन्नमित्यथैः । पतनैब स्ङृत्यारप विराधः प्रि 
इत शति बोधयन्ति । # अत पठेत्यादि #अन पवति क्मागमश्ावव। 

सु्ररोषमवनारयं श्याकुवंम्ति । # अनरेलयाहि # । # तथेति # 
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स्पाया अकथने षिरोषाद्ेतो्येयरथः । विरोधस्तु पूेपक्षग्रन्य 
उपपादितः । एतेनेव, ननु श्रवणादिरूपा प्रेमरूपा च भक्तिरषि- 
देषेण पापक्षय एषोदेत्युत कथिद्रिशेषो ऽस्ति । त्राधुनिकानामपि 

पुकिसाधने भुसुधुप्रहृलिप्रतिरोधः । ननु सूत्रे को घा पिरोधोऽमिपर- 
तो योऽत्र साधकत्वनाद्रियत इत्यत आहुः । # विरोघ इत्यादि # । 

अत्रेदं घोष्यम् । ब्रह्मनिरूपकेषु वदान्तवाक्येषु कचित्सटिकणत्वप्र- 

श्ासितृस्धादिरूपं ब्रह्ममाहारम्यं जीषात्मनः परमात्मामेदस्तादशक्ञान- 

स्य मोक्षसाधनत्वं चाच्यते। कचिश्च वरणेन सखतनुविवरणम।कचि- 

दर स्येव मोक्ष इत्युच्यते । तत्र प्रकरणमेदान्माहासम्यक्षानवतारमामे- 
वृष्ानेनाक्चरप्रापिः । षरणेन खतनुविवरणधावणात्तेन भगवत्खरूपे 

वुक्षनगोचरे सति हदयग्रन्थिभेदात् सुददस्नेहरूपायां भक्तो जाता- 
यां पृ्रजातमुरूविधक्ञानमपि तत्रैवोपकरोतीति पुरुषोत्तमप्राप्तिः । 
नच केवले छाने वरणमुपसहत्तु शाक्षयम् । विद्याघमेत्वाभावादू्, घर 
णुत जीषङ्तसवैसाघनालभ्यत्वश्रावणेन परमात्मनः धावणा- 
दिविध्युक्तसाधनालभ्यतया तन्मात्रसाधनिकायां विद्यायां वरणस्यो- 

पसंहसुंमशक्यत्वाश्च । पवं साधनमदेन फलमेदसिद्धो पूर्वोक्तोभ्ि- 

नीषाधुतिसिद्धभगवद्विचारशरीरे श्रोतसाधनानां तदभावस्य त- 
हिरुडधानां कामादीनामपि प्रवरन वरणे प्रकारमेदः सिद्धति । ख 

च पुराणोकैरुपकृहणेविंशेषतोऽवगम्यत इति हृदिङृत्य सूत्रज़ृता शद्- 
मधिकरणं प्रणीतमित्याशायेन पुराणस्य विरोघपरिहारशचिन्तनमनत्र 
कृते, न तु मुख्यतया तेषां विप्रयवाक्यत्वमिति वेदिकम्मम्यवहिमु- 
खबोघनाय वत्मे । वस्तुतस्तु, सवेवेदेतिहासानां सारं सारं समुव्- 
धृतमितिवाक्याद्वेद त्वमेष श्रीभागवतस्य । इतिहासपुराणं बेवानां 
पञ्चमो वेद् इति षृहदारण्यकथतेश्च । अतस्तद्वाक्यत्वेनापि धिषय- 
वाक्यत्वं युक्तमिति न शद्खूमलशः । धरतमनु सरामः । पतस्याधि- 
करणस्य पूवाधिकरणोत्थशङ्खानिरासरूपं प्रयोअनान्तरमाः । *ष- 
तेतेत्याि # । प्तेनेष्यस्व इत्यपि शङ्भूानिरस्ता बदितम्येत्यनेनान्ब- 
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भक्तानां दुःखदरषनाच्छ्णादेः पापनाशकत्वश्रवणाच्चाविदोषपक्ष- 
स्वसङ्तः । अथ श्रवरणादिरूपा, पापे सयपि मवति। प्रेमरूपा तु 
तमना एतेति विकेपो बाश्यः । सोऽपि प्रम्रतामपि अक्ररादीनां 
रणि ङे भगवता समे कापनथकृतिश्रदणाम् साधीयानियपि क्ष 
ङ्का निरस्ता बेदितम्या । तथाहि मयीदपुष्टिमेदेनाङ़ीकरि वैल. 
्षण्यादाध्ायामद्गीकृतानां मुमु श्रवणादौ प्ररतिस्तहातृखेनै- 
ठ भति मेमापि,न वु निषूपधिः। कदाचिद् वस्तुखमादेन 
युत च्छानिरत्तव्रपि तद्धक्तंः माधनमागीयलाद्, अनिच्छतो मे 
गतिमण्वीं परय द्क्त इति वाक्यादन्ते मुक्ति भवित्री । अस्मनपार्मे 
श्रमणादिभिः पापक्षये परमोदत्तिस्ततो मुक्तिः । पुषटिमा्गऽङ्गी- 
कृतेस्तयनुग्रहमाध्यतरात् वत्र च पापदेरपनिवन्धकत्वाग्छवणा- 
दिरूपा प्रेपरूपा च युगपत् पौवापर्येण वा, पपरन बा भवसे- 
ष । अत्र श्रव्रणादिकपपि फनम्पमेव । सेनेव क्रियपाणतान्न 
तरिधिविषयः। न धवि धादिमुक्तयन्तम्पभजनानन्दान्तरायस्पाध्र- 
ङपातिररत्रिषिधमहातरूगहनानां दहने रोलुपस्याऽनुग्रहानलस्य 

यः। # म साधीयानिति # । पापं विना मगति प्राकस्यङ्ृत्यस- 
स्भवाल्त साधीयान् । तथाच सम्परायमूत्रमिदः सिद्धान्तो न युक्त 
द्या दाङ्ुऽप्येनेन मागेमदेन समाधानान्नरस्ता वदिनग्येत्यधः 1 
कयं निरस्तेस्याकाङ्कायां व्युरपादयन्ति । # नथा हन्याद * । 
# वक्तुं शाक्येन्यन्तम । तथा सम्परायसूत्रमियः मिखान्तो 
मथादामा्गविषयः । सम्यपि पापे मक्तश्श्यपक्षम्तु पु्टिमाने । ननन 
वरणप्रकारमेदे नियामिका या इच्छा. सा, छन्दत उमयाविरोधातिति 
सूत्र सूचिता, सेत्रात्रोमयथति पदृढयास्यान स्युत्पाहिना । नेन न 
शोदावकायः। नापि तरकृतध्रवणाह़ीनां पापनाशाचेत्वं शङ्काम् । 
तेषां पेञ्ण। क्रियमाणन्वेन फलमध्यपानिन्वान् । पापस्य त्वनुप्रहभेष 
नाशासम्मवदित्ययः । नन्वेतादश्यवेष्छत्यन्र कि प्रानमत मादुः । 



१०७० पपरकाशे भणुमाष्ये । 

तदान्तरालिकपापतर प्रतिबन्धकमिति वक्तु शक्यम् । तदुक्त 

श्रीमागतो-'सपादमुलं भजतः मियस्य यक्तान्यभावस्य हरिः 

परेशः । पिक यच्चोयतितं कथञ्चियुनोनि सर्व हदि सनिविषट 

इति । पिक प्रक्ते तद् दुःखदमिति, स्वयं च हरितेन दुःखह्तेति 

धुनोति उक्तविशेषणविरिषटस्य स्वतो विकमकृयसम्भवात साम- 

कं मत्तो मूतं, न तु मया कृतमितिव्रद् बा यत् कृतं विकमे त 

त्वथन्नि तित मित्युच्यते । सक्तान्यमावलेन भगवरतवाग्यास- 

द्ेनन्द्रश्नारूयपाण्डयराजवन्महदागमनाव्रहञाने बा वक्ता उक्तस्पे 

मक्त विकर्भोक्तवरुविङ्गापनाय वा कथञ्चिदित्युक्तवान् । तेन त- 

क्षिति पिकमीत्रामिमेतमिति हायते । एतादृशस्यापि यदि चिक्मे 

भेव तदा तजनिटस्यर्थ न तेनान्यत् कर्तव्यम् । भगवानेव हृदि निकष 
यिद पकार 

# तवुक्तमिस्यादि # । अत्र यद्विकमे यश्च कथं चि वृत्पतितं तरसयै 

ुनोतीव्यन्वयः। वब पू विदरण्वन्ति। # विकर्मत्यादिं # 1 सद् दुख 

्मि्यच्र तदिति भिश्रं पदम् । # हरित्वेन बुःखहर्तेति # । "हरा- 

स्यं यरस्मेणां हविर्भाग करतुप्बहभ । वणेश्च मे हरिर्चष्टस्तस्मरा- 

रिरे स्मृत"दति महामारववाक्य्तथा । मध्ये निविष्टस्य कथ 

जित्पदस्य धुनोतिना सम्बन्धे घुननधरकार इचछाविषय पवष वाच्यः। 

स चच्छाविवरणादिव रभ्यत पति वैयथ्यात् पूरधपदेनेष सम्बन्धो 

युक्त ्याशयेन द्वितीय विद्ृण्वम्ति । # उक्तेत्यापि # । मत्तो भूरत, 

भ लु मया ङृतमितिवाव् ईति । अक्षामतः, अबुदधिपृवकं ज 

हृतम । पवश्च सांसर्गिकेन सह विविधं विकर्माक्तम् । स्वत ग्यमा- 

स्यतत पि न सम्मवतीलयरुस्या लतो ऽतिरिकमन्यदाहुः। # त्वक. 

ह्यादि # अज्ञानं वेतिकथञ्िदुर्पतितविकमेस्थानीयमिति शेषः । 

गौण्यङ्ाकारे वीजं वक्रतुमाहः । # षक्तेस्यादि #। तथाच ताइशस्य 

पापमेव नास्ति, किन्तु मगवदिष्डैव ताशी सन्प्रागेखापनांल्याः- 

्रयनेतद्वाक्यषक्ता करमाजनो योगीश्वर एकाद रास्कभ्ये निरि भ्रति 

तथोकवानित्यथैः । पवं कथनस्व तार्पंवेमाः । ® तेनेत्यादि # । 
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स्वदनोति यतं एति। कदाचिर्स्वमक्तिबलस्पूर्या सदोषमपि जनं 
छृतार्थीकरिष्यामीय द्ीकुगीच्वेद्धक्तसतरव दिश्य एव तत्ससरगजं 
दोषमस्यतदङ्गीकारेण तदहोषमपि पुनोतीति सर्वपेनोच्यते । पिर- 
कालमोग्यपपि तत्णेनेव नाशयति । तम्नाशन कालादेरतिष- 
न्धकत्वापसयपि ज्ञापयितु परस्य काखादेरीकषतवमुक्तप । अक 
भजनादिहृक्भिेशान्नानां स्पष्ट एव विकरप्रणि सपि सम्भव 
इति ॥ २९॥ 

उपपन्नस्तक्षणार्थोपटग्धरटटोकवत् ॥ ३० ॥ 

ननु मुक्तरेव सर्वत्र फरतमुच्यते । युक्तं येतत् । स्ने 
खातकत्वात्, तक्म; सरमेपामिष्टवाव् । पुष्टिमार्गायभक्तानां 

सवपदूतात्पयमाहुः । # कवराचिदिन्यादि # । श्दमपि नवमस्कन्पर 
रन्तिद्बापाख्यान सिद्धम् । तत्प्रसङ्कानुभावेन रन्तिदरवानुवर्सिनः । 
भमन् यागिनः सव नारायणपरायणा षति, व्वि्नावस्कन्य शुक्रो - 
कता च-- करातहृणन्धरपुानन्वुपुष्कसा भाभीरकदभून यवनाः ख- 
सादरयः। यन्यप्रप पापा यनुपा्चयाभ्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभधि- 
ष्णव नम हनि । चरकालभोम्यस्य यत्र क्षणमात्रेण नादान नवुदा- 
हरणं त्वन्तगृहगनाः प्रगवोाक्ताः । मिद्धमादुः। # अरन्रत्याडि #। 
तथाच मयद्ामक्तम्रमे तत्तव्यामावाज्क्ञानमा्मन उत्करः, पुष्टिम 
क्तिमार्ग तु कचित्पापसस्वऽपि मगवनैव लक्नात्रानन छृपानिशयात्रु- 
व्क हत ।सद्धमत्यथः । तन पूव्राघकरणाकता मक्रसयुन्क्र्पा हनुबो- 
धनन दढाङनः । कञंनन भगवतः कनलन्वग्रोध्रनात् सरूपावस्विन- 
स्यव तथात्वादकरेतनस्वरूपा धर्माऽ्पि प्रतिपादन: ॥२९॥ ७॥ 

उपपक्नम्तर्लक्षणा्थापरष्यर्लोकषत् ॥ पूर्वाधिकरण भक्ति. 
हलुदाधनन ज्ञानमागापक्षया भक्तिमागस्यात्कर्षां ददीत: । भत्र 
स्वनुग्रहजन्ययमेयावरपुरएटमक्तयोमध्य मर्याद्रामक्तः पापनादा।लर- 
मत्र जायमानःवत् पुष्टां ख ताददहानियमाभावात् तत घाधि 
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पु तदनपेक्षितमुच्यते । तदुक्तमथर्वणोपनिषत्छष्टादशाणेमन््स- 
इ्पमुक्छा पश्यते । परब्रतथो धारयतीयादेरन्ते सोऽएतो भवती 
वादि । एतदग्रे § तष्रपं रि रसने कथं दैतद्धननपमियादि प्रश्नो 
त्तरं पत्ये, मक्तिरहस्यमजन तदिहामुत्रोपाधिनेराश्येनेवामुष्यार्म- 
नः कल्पनमेतदेव नेष्कम्येमिति । एतदत्र विचायते । मन्न्र्टत्तित- 
हपिष्ठातृरूपध्यानादैरपरतलं फमुर्यते । भजनस्वरूपं च याव- 
स्लनैराश्येन भगवयात्मनः कल्पनमिल्युच्यते। नच फलनेराश्येन 
भजनेऽप्यन्ते क्तिरेव भवित्रीति वाच्यम् । ते यथा यथोपासते 

तथैय भवति तद्धेतान् भूतरावतीति श्ुतेषृक्तिसाधनसेन ज्ञात्रा भ- 
जतः पैव फलम्।स्ररूपम्यव स्वतन््पुरुषायथस्मनुभवन् यो मजते 

हस्य तदेव फलमिति यतो निणयः सम्पदधते । ये यथा मां प्रपय- 

कयं त स्यादतस्तारनम्यं विचायते। षरणश्चुतिप्रपञ्चभूतमिति पूषेष- 
हेष विष्रयस शयो पृवपक्च निक्षिप्य सूत्रमवतारयन्ति । # ननु मुक्त 
रित्यादि # पुष्टिमारगीयभक्तानां मुक्तयनपेक्षसवं कुत्राऽयर्षोपनिषन्सू- 
श्यत त्याकाद्धायां, गोपालपूवतापनीय इत्याह । # ष्टदुशार्णे 
त्यादि #। # भक्तिरहस्यभजनामति # अश्र मक्तशयाच्छान्दस 

सोद । रहस्यभजनमिस्यस्य विवरणं, # तदिहव्यादि # अथस्तु 
तव् भजनम् अमुप्यत्मना वस्तुत एतद्ीयस्य जीवस्य शृहामुत्रापा- 
िमैरादयक्नैव पाहकामुस्मिकयावत्फलप्साराहित्यन कल्पने तदहीय- 
स्वसमथनम् । भन्तबहिः सेवया तदृहदीकरणम । कपू समथ्य दति 
धत्वधीत् । पनेव = खस्य तदीयत्वसमथनमेव, नेप्कम्यं सेम्यास 
इति । भभ्ये तु, भक्तिरस्य भजने तदिहामुत्रापाधनेराश्येनामुष्मिन् 
अनः कदपनमिति पठन्ति । एवं पाठद्वयेऽपि याषत्फलनेराश्यस्य पर- 
विष्टत्थाश्रामुत्रिकमध्ये मुक्तरपि प्रवरात् तद्नपेक्षत्व समानम् । # 
पतवर विखायत एन # उक्तं तापनीयवाक्षयद्वयमास्मिन् सूत्र वि- 

चार्यते | सन्दहं वक्तु विचारप्रकारमाह | # मन्त्रह्यादि # । भम 
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नते त्तथैव भजाम्यहपिति भगवद्राक्यास्च । अत एव रहस्य 
भजनं लक्ष्यमुक्तम् । तथाच श्रोतत्वभगवरंसर्बन्धिलयोरविशपावं 
कतमो गरीयानिति सश्ये गृदामिमन्धिः पठति । पुमुक्षोः सका. 
दाद्रहस्यभजनकर्वबोपपन्नः । उपपत्तियुक्तः । तमेषोदृधाटयति 

क कि (न 

तस्लक्षणार्थोपलन्पेरिति । तल्लक्षणो भगवरस्स्ररूपातको योऽथः । 
स्वतन््पुरूपा््प्तदुपनरपेः । खाधीनत्वेन तत्पापिरियथः । 
यथपि पुर्पोत्तम प्रेशे तद्रानन्दानुमतरा भवति बथापि न पभो. 
सदधीनतम् । मक्तितिरोभावान्। पस्युत वेपरीयम। भजनानन्दस्प 
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पञ्चपदं मन्त्रमावत्तयद्यः स यात्यनायासतः कवलं तद् इति मन्धो. 
क्ता या पञ्चपदस्याष्टाद्शाणमन्तस्याद्स्तिः पुनः पुनः कथनम् । 

तस्मात् ङृष्ण एव परो द वस्तं ध्यायत्तं रसत्तं भजदिति प्रह्मणाक्तं 
यत्तदधिष्ठातृध्यानादि तस्य सवस्य अमूनन्वे फलम्, उपक्रम पव, 
यो ध्यायति रमति भजति सामना भव्तीत्यननाच्यत । # भजनस्व- 
रूपमिर्यारभ्य, भगवद्राकयाद्त्यन्तग्रन्धस्तु स्फुटाथः। पनक्निगमना- 
याह । # अत एवन्यादि # । # अत पवति # । स्वरूपस्य एल - 
त्वदेव । अस्य भजनमिति पाट तु निरूपाधिमजनमव टक्ष्यम । उम- 
यथापि, तद्धेतानिन्यादिभिः सिद्धा निणयस्नु्यः । अतो निग्पक्षभ- 
जनेऽपि मुक्तिरव कल्दमिांति निणयस्य कलमशक्यन्वाद् यत् सिद 
तदाह । # तथाचल्यादि # | उक्तहनुभ्यामुभयभक्तयाः स(म्यमव 
युक्तमिति पूवपक्षरूप संशाय श्रुनस्थगृद्ामिप्राय प्रकटयन् सूत्रं 

पठनीत्थ्थः । सत्रं व्याक्रुवनिति । * मुमुक्षारिन्यादि # । # र्हस्य- 
भजनक्तति # । पाठान्तर तु निरुपथिभजनकल्ता । # तमयति +। 
ताददां भक्तम् । गृढामिमन्वि वा । अन्र उपपलरव कथनाद्िति। ननु 
पुरुषोत्तम सायुज्यऽपि मूत्राक्तस्य हनारपपद्मानन्वात् कथं रह- 
स्यमजनकलतुरवाधिक्षयस्य सिखिर्स्यित आदुः । #यद्पीत्यादि+# । 
ननु माऽस्तु प्रभोस्नदधीनन्वे सायुज्य, नथापि स्वरुूपानन्दपिक्षया 
भजनानन्वस्याधिक्य कि मानमन माहुः । # भजनानन्द् स्यत्या- 

१२५ 
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तत आधिक्यं तु, मुक्ति ददाति कि चिव स्मन मक्तियोगं, दीय- 
मानं न गृह्णन्ति विना पमेवने जनाः, नारायणपरा इत्युपक्रम्य 

सर्गापकीनरकेप्यपि तुर्या्थदरिन इवादविवाक्येरध्यवभ्रयते । 
अत एव सामीप्यत्राच्युपमगे उक्तः । तेन दापीतेन दासेन 
लीलायां मुद्त्ेन भ्रभुनिकरे स्थितिरुक्ता भवति । नच मह् 

त्पदाथस्वूपाज्ञानादरप एवानन्द यथा सवाधिक्यं मन्वानः पू- 

वोक्तं न वाञ्छति तथा$त्रपीति वाच्यम् । दीयमानानामथानां 
स्वर्पात्नानानम्भवात् । अनुमत्रत्िषमक्रियमाणत्स्येवात्र दीय- 
परानपदार्थलात् । तदज्ञाने स्वगदित्रये तुस्यदरिलासम्भवश्च । 
मुक्ति ददाति कर्हिचितर स्मन मक्तियोगमिति वाक्ये भक्तेरा- 
पिके स्पप्यमेवोच्यते । तस्पान्नयूनार्थोजधृषक्षोः सकाशात् पृणा- 
धनान् महानिति युक्तमेवास्योपपन्नलम् 1 इममर्थं दृष्टान्तेनाह । 

दयोः दादयः यय पा 

दि #) अत्र प्रथमवाक्यं पञ्चमस्फन्धपण्ठाध्याये श्रीशुकः परीक्षितं 
प्रत्यक्तम् । "राजन् पलिगुरूरयं भवनां यदुनां दवं प्रियः कुलपति 

छ किङ्रा वः । अस्त्ववमङ भगवान् भजनां मुकुन्दा मुक्ति षर 

दानि कर चत्स्मन भक्तियाग मिनि । अत्र मुक्तिव्तुरप्यद्रयत्वन 

मक्तर{धिक््य मच नदानन्द्स्याधक्पम् । तायं तृतायस्क| 

न्य क्रपिदवाकयम् । त॒नीयं प्रस्कन्ध मपदशाध्याये उमां प्रहि 

्िव्.क्यम् । नन्वयमथः सुधराहयगोचरत्वन कथं क्य इत्यः 

आहुः । # अत पचत्यादि # । तथाच यद्यवमर्थोऽभित्रता न स्या 
लना तर्लक्षणार्थलन्धरित्यवयर सूत्र वदेत् । भगवत्लरूपलाभस्यो 
भयत्रापि तुम्यव्वनापापसगप्रयाजनाभावात् । अत उपलन्धिपदा- 

उङ्गय इघ्यश्रः । चतुचिधमुक्तयन्तगतत्वव्याब्स्यर्थं तादृशस्य सिद्धं 
स्वरूपमादुः । # तन्या # । पलदेव भक्त राधिक्यमूहापोदेन 
दयन्त । ४ मचन्यादि + । स्पष्म् । इनाऽव्यव्युत्करमक्तस् चना- 
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लोकवदिति । यथा स्वाधीनम्तेका नायिक्रा वदवस्थाऽननुगुण- 
गरहवित्तादिकं दीयमानमपि नोरीकरोति तथेयथैः । 

अथत्रा स भगवानेव लक्षणपमरमाधारणो धर्मां यस्य स रस 

पषण उद्धरमक्तिभावः स पूतार्थः स्वतन्तरपुरपार्थगूप इद्रे पूरव 
वत् । भगवस्ाकटथतानेत्र हि भक्तो भक्ततेन ज्ञायत एति तथा| 

जाता त नि दाक आर्तस्य 

य पक्षास्तरमादुः । # अथवेत्यादि # । स्पष्टम् । एवमत्र भक्तेः पर- 
मा काष्ठा सूचिता । नेन फलमक्तो मुक्तिने सक्जिपतर्ताति मर्यादाम- 
क्िफनभूतपुक्तिभाजोऽपि सकाशात् पु्टिमक्ता्धक्र इति सखम् । 
अत्र गापाल्तापनीयाक्तं विपयवाकये मक्तिविधयतया पुरूपोस्तम- 
स्वरूपस्य सिद्धत्वन दयामावदानत्वं प्रतिपादितम् । 

दांकराचायास्तु, गतरथवर्वामति दिसृत्रमधिक्रणमङ्गी- 
स्य, कचित् पुण्यपापहानसश्चिधा देवयानः पन्थाः शयते, कचि- 
क्न । सकि सवेत्र सेनिपतेश्न यति संशाय उपायनयत्त् सर्यघ्रति 
प्राप्तम् । तत्राह । गत देवयानस्य पथः, अथेवत्यमुभयथा विभागेन- 
सयुक्त कचिद वनी गतिः कचिक्षेति विभागस्वर्पे व्याचक्रुः । 
तन्मन्दम् । पकस्य प्रकारस्य गतिसाथक्य प्रलयहतुतया संवस्याम- 
यथापदस्पर वराधात्। 

भास्कराचायास्तु. उमयथन्यस्य सृकननिनवरस्या बृष्टतनि- 
बृस्या चत्यथमाहुः । पूवभ्याद्यानादिदमव समीर्चानम् ।, सूत्र 
श्यपदसङतः। 

वाचस्पातिमिशास्तु । यदि पुण्यमपि निवन क्रिमथौ तर्हि 
¡गतिरिति भास्कराचार्याक्तमवनारणे मृभ्रव्याष्याने खानृचाहुः 1 
 तैरनाशङ्कनीयमे्ाशङ्धितिम । विदयाक्षिनायां हि गनौ कयमाशङ्का । 
यदि क्षीणासुकतः किमथमयं यानीति । न हाये सुकरलनिन्रन्धना 
गतिरपि विन्यानितव्रन्धनेनि । तस्माद् ब्ृद्धाक्तमयापत्रणनं साध्वि 
ति । दन्पन्दम् । विद्याक्षिप्ताया एव गनरथवस्वस्थ सूत्रे प्रकार- 

दवयेन समर्थितत्वात् । तत्र प्रकाराकाङ्कायामयेशद्दस्य पथय 
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एतेन वाप्यं हि हापकादधिकं भवति । एवं सति यञ्हापकं प्र 
मक्र वस्तु पुरुपात्तमसखरूपं सवेफररूप तन्महत्तं कथ} 

वक्तुं शक्यमिति पच्यते ॥ ३० ॥ 

निव्र्तरप्युक्तत्वात् तदभिप्रेत्य दधा निवृ््याथेवत्वव्यास्यनि दो- 
धाभावात् । तदृव्याव्येयब्र्ोक्तो त्वथेशब्दस्य प्रयोजनाथताया 
निदृर्यथंताया वा उपगमेऽप्युमयथति पदसामञ्जस्यं तुवारमेषाऽतो 
बृथाऽयमाडम्बरः । किञ्च । मतद्धयऽपि दहवियोगकाल पव हिवि- 
धकमक्षयस्याङ्ीरृतत्वाद् ब्रह्मणश्च व्यापकत्वाद्रतवेयथ्यं तु मतद- 
येऽपि नापति । 

यत्पुनभास्कराचार्थैः पय द्कःस्थस्य ब्रह्मणः कायब्रह्मत्वमुपग- 
म् । तदपि मन्दम् । हेन्वदशनात् । नच साक्रारत्वमव हतुरिवि 

यम् । तस्य कायोसाधारणतायाः प्रागेव वहुधाऽस्माभिनिरतल- 
व्वेनामिमानमाश्रत्वात् । नच यजूदरः सामरहिरा इति कऋछोकरूपया 
तत्स्वरूपसंग्राहकश्रुलयाक्तं वेदरूपत्वमव हतुररित युक्तम् । तद्! 
मनोमयत्वेन भगवद्धमरूपतयाऽपि निलयत्वानपायात् । नच द्वेताप- 
सिः । तस्या अपि प्रागेवामेदस्वरूपविचार पव निरस्तत्वात् । 
उपासकस्य लिङ्हारीरषरवं वेदात्मकस्थूलश्षरीरवस्वं च युक्तमिति 
योध्यम् । 

रामानुजाचायास्तु संपरायाधिकरणं पञचसूत्रमङ्गीरुलय तश्र 
देहपातसमय पव यावत्कमक्चयं सूश्रद्वयन व्यास्याय गतिसूतरं 
पूवेपक्षत्वेन उ्थाकुवेन्ति । गतर्दृवयानगतिशरुतेः । उभयथा अथैच- 
स्वे सुरूतदुष्छृतयारकदशास्य देहवियागकाले हानिः शाषस्य प- 
आादित्युभयथा कमक्षये सच्यवाथवच्वम् । अन्यथा हि विरोधः । 
दे्त्पागसमय पव सवेकमृक्षये सृक्ष्मदेहस्यापिं नाशाव् केवलश्य 

गमने तु विरष्यतेति । पतस्योत्तरमुपपश्चसूत्रे । उपपन्न पषोत्करा- 
न्तिकाले स्वकमेक्षयः । कथम् । तहक्षणार्थोपलग्येः । परं ज्योति- 
शपसंपद्य स्थन रूपणाभिनिष्पद्यते, स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाष् 
स्यादिषु क्षीणकमणा आविभूतस्वरूपस्यापि दे्टसम्बन्धास्यस्या-“ 

यैस्योपरभ्धः। विधा हि स्वयं सूषक्मशरीरस्यानाराभिकापि सवै- 
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अनियमः स्बासामविराधः शब्दानुमाना- 

भ्याम् ॥ ३१॥ 

© अ ® क (>; 

अथर्मणोपनिषत्म पठयते । परब्रह्मन् यो धारयति रमति 

भजति ध्यायते मरेमतिश्रूणोनि श्रावरयन्युपदिश्याचरति सोऽगृतो- 

[. ए 8 "षं 

कर्मणां निरवशषक्षयेऽपि स्वफनमूनब्रहमप्रापिप्रदानाय देवयानेन 

पथा गमयितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति । यथा लोकः कनचित् वड़ा- 

गादिके कते, तस्य पुमा नाक्ञात्तरप्प्यन्य तडागादिकमरिधिर्लं 

कृत्वा धापयन्ति तद्दिन्यवं उयाक्ु्न्ति । अन्यापेक्षया इदमयानि- 

सुन्दरम । अस्मन्मते तु यदेनश्च विचारितं नच्छन्दन ति सूत्र 

भगवद्रिच्छायाः कारणत्वाक्तया यारदयच्छया यो यारगधिकारी 

तस्य तस्य तदा तदा कमेश्वयम्नया लया विद्यति न कुत्रापि कल्प 

ना, न वा श्रुतिविगध श्न्यस्य निणयस्याथद्रव सिद्धिरिति 

घाध्यम् ॥ ३०॥ ८ ॥ 

अनियमः सवासामविगेधः शब्दानुमानाभ्याम ॥ णवं पुषटि- 

अक्तैः फलसरूपतवे तादरमक्तस्य स्वरुप च निरूप्य नना न्यूनाया अ- 

पि मर्यादाभक्तेभोनमागोवुल्कमै विषयोन्कधादू् गरो्यितुं मयादाम- 

क्िसाध्यायां मुक्तौ सवो भक्तयः सश्चिपनन्ति, कचा परत्यकमवतर- 

निरपेक्षाः मुक्ति साधयन्तीति विचारयितुमधिकरणमारमनत श्या 

हायन विधयादिकमाहुः # अधय्रणत्याद्भि # अत्र सवा मनाधारं- 

जं करोतीति धारयनिपदाथः । रमति दासयति जपनीन्य्थः । 

अजति शारीरादिना सवन । ध्यायत पकाङं कीला या चिन्नयति। 

रमति युधिष्ठिरादिवत स्निह्यति । गणानि श्रावयनीति प्रकटाथ- 

म् । उपदिशति मन्श्रदवारा बाधयति। आचरति भगवखमनिति
 श- 

चः । पवमनश्र नत्ोक्ताः। अय च दाग्वान्नरायः पाडः । प्रनिद्धषाट 

तु ध्यायति रसति भजनीति च्रयमवाच्यन । लवरुप्युपलश्षणयधया 

अन्या अन्यग्रोक्ता भवि समायान्ति । मंशयपू्वपक्षा स्पटी । सि- 
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भवति पोऽमूतोमततीति । ततर धारणादीनां सथुदितनमिताप्- 
तप्ताधकखमुत प्रयेकमपीति मवति सशयः । अत्र पारणादिषा- 
धनफ़लापमुक्ला फटमुच्यत इति समुदितानामेव युक्तिपाधक- 
तमुपलक्षणे चेतच्छणादिनवविधमक्तीनामप्येवमेव तथालमिति 
पषेपकषे तिद्धान्तमाह । अनियम इति । समुदितानामेव तेपां फल- 
पाधकलपिति नियमो नासीययः । अत्रोपपत्तिमाह । सर्वापसाम- 
प्रिरोध इति । चिन्तयेशवेतमा कृष्णं मुक्तो मवति सेषतेरिति श्र- 
सा चिन्तनपात्रस्य तथातमुच्यते। पञ्चपदीं जपञ्मियागरुक्ता ब्रह्म 
सम्पद्यते व्रह्म सम्पद्यत इति श्रुया कीर्नपाजस्य तथालमुष्यते। 
तथाच प्रयेफपक्ष ए सवसा श्रुतीनामविरोधः स्यात् । एवं स- 
ति प्रवरह्येतद् यो धारयतीयादिषु सोऽभृतो भवतीति पदं पये 
सम्बध्यत इति हेयम् । ननु यथा दण्डादीनां प्रस्येकं पशतुलो- 
क्तत्रपि नेकस्येव तजनकलखमेवमत्रपयकरकस्य चिन्तनदेस्तधालो- 
क्तात्रपि फलमाधकल समुदितानामेव तेषामिति चेम्भवम् । यो- 
श्यो यलमाणेकसमधिगम्पः स तेन प्रमाणेन यथा सिद्धयति त- 
था पन्तम्यः । दण्डादेस्तथातं प्रसक्षेण ग्ष्यत इति तत्र तथातु 
प्रते तु तेषां तथासरपलोकिकरम्धकसमधिगम्यम्। श्रुतिस्तक्तेष। 
नचोक्तन्यायः श्रुतिष्वपि तात्यनिणोयको भवतीति वच्यम् । 
अलोकिकेऽय सौकरिकस्यामापर््यान् । अन्यथा ब्रह्मणा मनैव 
भ्रजाजनने निपेकादिकमपि रर्प्येत । स्मृतिरपि “केवलेन हि 
भूप्रेन गोप्यो गावः खगा पृगाः । येऽन्ये मूदधियो नागाः सि. 

धानं वक्त सूत्रं व्याकुषेन्ति। #+ समुदितानामित्यादि # । # भते- 
ति # अनियमे । किञिताश्या परिहरन्ति । # तन्विस्यादि # पवमे- 
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द्ामामीयुरजमा । एतावान् सांख्ययोगाभ्याभित्युपक्रम्य, अन्ते 
नारायणस्मृतिरियादिशटपेवमेधाह । इपपेवार्थे हृदि कृखाऽऽह 
सूत्रकारः । शब्दानुपानाभ्यामिति । श्रतिस्मरतिभ्यामियथः । ते 
चोक्तं । एतेन मूत्रकारस्यान्योऽप्यनु्गायाऽक्तीति भाति । यत्राक्त- 

साधनम्तामरमम्पात्तरेकस्मिन भक्ते ऽन्ति त॑तरकनेव मुक्तावितरमापन- 
® ® 

सोधकश्रतिविगभाच्छ्णकीततंनस्मरणानां मुक्तयऽग्यवहितपू- 

वक्षणे गुगपदपि मम्मत्रादन्य्थामिद्धिमम्मते व्रिनिगमकामावादे- 
कमेव मुक्तिरिति न नियमोऽतः प्रयकमाधकल्ववोधिकरानां स्वार्मा 
श्रुतीनां मिथोपरिरोधः। तर्येकत तथान्ते मतरतरेतर तथाऽस्तियाशश् 
तत्र वाधक्रपाह । शन्दानुमानाभ्यामिनि। पथेत् । वतर प्रयक्रमपि 
मुक्तिहेतुत्वमुरयत् इति न तुथयर्थः । यत्र प्रयकपमि तथां तत्र 

गस ददम वयय 

वाहेत्यन्तम् # । # पवमव्राहति # प्रत्यक्रपक्षमयाह । पयं प्रत्यकपक्षं 
निर्णीय यत्रासां समुदायम्तत्र कम्य ारण्तत्याफाद्रायां तामप्य- 
तन पृर्यनीत्याहुः । # णननव्याद् # । # एननति # अनियम श 

ह्याद्रक्रथनन । नमवरानुज्यं उयुन्पादयन्ति। *# यत्राक्तत्यादि # यु- 
गपदूपि सम्भवादन्ययम् अन्यथासद्धिसम्भव हनुः । # चिनिगम- 
मकाभावाद्रिति # त्रयाणां मध्य फस्यान्यधासिद्धिग्त्यित्र विनिग- 
मक्राभावात् । # अनत इति # अनियमात।ननु प्रलययकपश्च भन्िक्रार- 
णत्वशरुनीनां मिधाविगध्राद्रक्ानां नद्रन्यक कारणरन्येनथधा ममु 
ह्िनानामपि कारणन्वं मास्तु । जान पव तदुपक्षयस्य वक्तु दक््य- 

स्वात् । भ्रुनीनां चे पचारेण ननुं शक्यन्वाद्रियवं तद्मकन्याद्िना 
आशद्य तश्र भक्तानां मुक्तयकारणल्व व्राध्रकमादन्ययथः । #तत्रानिजर 

धृतो स्मरतो च । तथाच श्रुनरुपनारमरिप्णुन्वरपप स्मूरन, कयलन 

हि भावरेनति कवरपदान्नापचारसादप्णुस्वमनन्नदुपक्रहिनश्रुनाचपि 
यथाध्रनमवादुरणी यमिन्यथः । ननु नकि पू विक्रान्पिनस्य दाषस्य 

कथ परिहार हत्यत आहुः । # यत्र प्रन्यक्रामन्याद् # तथाच ताह- 
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किमु वक्तग्यं समुदितानां तथात्र इति मावः । तेन शिष्टः प्रयो. 

गोऽयमिति सेयम् ॥ ३१ ॥ 

यावदधिकारमवस्ितिराधिकारिकाणाम् ॥ ३२॥ 

पू मुमुक्॒भिरमुक्तमाधनलेन क्रियमाणानां मगवद्धमाणांमु- 
क्तिमाधनपरङारे विचारितः । अधुना तु मगत्रान् स्वविचारित- 

कार्यं ोकरिकैश्वयाद्रशक्यं ज्ञाता सैश्र्यादिकं दसा येन जीरेन 
तत्कारयति स जीवलद्र्मेमुक्तो भवति न वरेति विचायते । तत्र 
जीपकतमगतरद्रिषयकधपीणां यत्र तस्साधकलं तत्र भगवदी- 

शाले सवौसां मक्तानां सन्निपातात् फलरोष्प्यं बोध्यमिन्यथः । 
# शिर इति # अनियम इत्यनन पकमव कत्तव्य, न ये च्रयमि- 
ह्यस्याप्यनियमस्य संग्रह्नानाथसंश्रय इत्यथः । अच्र श्रानदहारा- 
मुक्तिजनिकानां भक्तीनां विचारेण ता्भिहयस्य भगवता निमटत्- 
बाधकं विरजमिति विशषण प्रतिपादितं षाध्यम्। 

अन्ये तु. अर्जिराद्िगतिः सवासु विद्यासुडिन यत्र भूयने तत्रेति 
संशये, स्ैत्रति मिद्धान्तयनिनि । अस्मिन् सिद्धान्तेतु यत्रातिरूपा 
तत्र सथोमुक्तिः । इतरत्र त्व्चिरादिगरतिरिति विशेषा गतिसूत्रादेव 
सिद्धयतीति बोध्यम् ॥ ३१॥९॥ 

यावदधिकारमचस्थितिराधकारिकाणाम् ॥ पूर्वाधिकरण- 
सङ्ति वरन्नाऽचक्ररणय्रयोजनमाहुः*# पू्मित्यादि # । # मुक्ता 

भवति न वति #। सायुज्यं प्रप्नाति,न वा । तथाच यादितैः 
प्राप्नाति तद्रा भक्ित्वे, न मुक्तिजनकतावच्छेदकम । नपु भक्तित्वा- 
भावात् । यदिन पराप्नोति तदा भगवदडमत्वमापिन तथा । अत्रा 
पर्घो्तधतिस्मृनिविराधः । दितीय मगवद्धमाणां मुक्तिप्रातिषन्धक- 
त्वप्रसड इत्यता विचायत हइत्यथः। पवअ त मगवद्धमो विषयाः । 
मुक्तिहतवा न वेनि संशयः । त च, यद्ादिल्यगतं तज द्याष्वा- 
कयाक्ताः प्रनदनसवाद् शन्द्रण स्वास्मिन्नुक्ताम्ताहशा अन्यत्रापि ह- 
याः । पूवपक्षमाहुः # तत्रत्याद # भश्र दा पृ्पक्षा। तत्र भगवान् 
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यानो धमाणां तस्माधकसं सुतरामेव । तेषां सकृयऽपाध्यतेना- 
विधेयलरात्ततमाधनेप्यप्मेशोऽपीति सन्देहे निणयमाह । यावदि- 
सादि । यस्मिज्जीवे यत्कायमाधनाथमधिकारो मगव्रता दत्तस्त- 
त्कार्येमाधनक्षमास्तस्मिन ये खर्म भगवना स्थापिनास्त आपि. 
करिका इृ्युच्यन्ते । तत्कायेमम्पत्तिर तदधिकारपयोजनमिति 
तावदेव तेषां तस्मिन स्थितिरिय्थः । एवै मति तसमम्पत्तौ 
मोऽपि निवर्तेत इति तन्मम्बन्थिना धर्मां अपि निवर्तन्त इति 
मुक्तिपथन्तं न तेपां य्यापारमम्भतरो भगवता तथेव वरिचारिनला- 

गकम पतः क्विनः 

यत् स्वकायकरतन्येन अद्रीकरोति तदा तन् धर्मान् ददातीतिं 
वरणहेनुञन्व तैरपि मुक्तिरवयक्रः सुतरामित्यनननाक्तः । ताद्रर्ध्यन 
विहितत्वामवान्नत्ययरः, अप्रवशाऽपीत्यन्तनाक्तः। पनं सन्युभयन्रा- 
ऽपि युक्तिमद्धवात् सन्द एव पएयवष्यरतात्यनः सन्देह निणयमा- 
हन्युक्तम । सिद्धान्ते वक्तुं मूत्र व्याकुर्वन्ति ।# यस्मिन्नित्या् # । 

भवलत्ववं नथाप्युक्तसन्दहस्य कथं नदृ्िरित्यतस्तदर्ं सृश्रतान्प्यं 
स्फुटीकुवन्ति # पवं स्नीत्यादि # कायसम्पादनाय भगवता वत्ता- 

नां धमाणां यावत्कायमवम्थान सति फायसम्पत्ता्वाधिकाराऽ्पि नि- 
वत्तत इति तश्निरत्तां त घमा अपि निवत्तन्त । लाफवनुर्टनि 
न्यायात् । अतो निह्रत्त्वादव न मुक्तिपयन्ते तवां वय(पारसम्भवः। 
नच तन्निवृत्तौ न्यायमात्रमव मानमपि तु. ष्याने परन्दगद् इन्वा 
बलये दास्यतीश्वरः इत्यादीनि वाक्यान्यपि । अना मगवना नैषां 
कार्याथताया एव विचारिनिन्वा्करणदतुकन्वऽपि न नषां मुक्तह- 
तुस्वम् । अनो भक्तयभाव्र तषां हनी ल्यः । यद्िताऽधिकारिणोा 
भक्तास्तद्रायिकारसमाप्त्यनन्तरं भक्तिः फल्टान्मुस्री वनानि न भ 

कित्वस्य मुक्तिजनकनावच्छदकम्वहानिर्गित मुक्तिस्तु भक्तयेवनि 
भाव इत्यध्रः। ननु यद्याधिक्रारिकराणां न मुक्तिपयन्ना व्यापारम्तर्हि 
र्मणा सह ते स्व दति वाक्य अधथिकारान्त मुक्तिक्रथने विद्धं 

६२९ 
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मुक्तिस्तु स्मेति भावरः । यस्व“बरह्मणा सह ते सर्वे सम्प 
परतिमशे। परस्यान्ते कृतास्मानः परविशन्ति पर पदम"इति वाक्य, 

त्छाकरपान्तं येषामधकारः सप्तपिममृतीनां तद्िषयकमिति ते- 
यम् । अन्यथा भगवदत्ताधिक्रारमामर््यस्य भरतस्य खाधिकार- 
समाप्त मुक्त न वदेत् । कृतान्मान इति पदात्तेषामपि भगवति 

कतन्तःकरणानामेव परस्य भगवतः परपदे व्यापिवेकुण्ठे पेश 
उच्यते, न तराधिक्ारिकिगुणेः ॥ ३२ ॥ 

स्यादित आदुः । # यश्चेत्यादि # । तथाच तद्कतेस्तदानीमेव क- 

लौन्मुख्यस्य भगवता विचारितत्वात्तदापि तयैव तन्मुकिने त्वा- 

धिकरिकशूरगोस्यदापः। अत्र गमकमाहुः । # अन्यथल्यादि + । 

तथाच यचायिक्रारिफरैर गुणेमुक्तिः स्यात्तदा, स मुक्तभागां व- 

कलमा निशनस्तपसा हरिम । उपामीनस्तत्पदरवी लेमे वै जन्मभिखि- 

सिरि ताददावासनया तथा मुरि न वदेत् । अत एनदनुरोधन 

पूर्वोक्त बाक्य$पि सधनान्तरणेव मुक्त्योध्यत्यथैः । तत्रापि गमन 

माहुः । # छृतयाद् # । तथाचात्रापि नव्रल्थः। पनेन प्रशान्तास- 

णद्धाचन-चं विचारितम् । प्रशान्ते ज्ञानम् । अदणं क्रिया, रजोरूप- 

स््ात् । लदुमयविचारान्मकं कोचनम् । तघु तेष्वधिकारिषु क्षान- 

किथयोः फाय्रशच प्रदानादिति ब्रोध्यम। 
अन्य सवत्र, अपान्तरनम-वशिष्रपभतीनां पणेश्नानवतां दष्ट 

परनत्वानामपि व्यासमेत्रावरुणादिरूपजन्मन्तरदशनादिद्याया न 
मुक्तिदेनुत्वतेत्याशद्य तक्निरासायाधिक्ारस्य प्रतिबन्धकवातत- 
त्समाप्तौ पेया विद्येव मुक्तिमाहुः। 

सिद्धान्तेतु नारशायिकारस्य मगवदसत्वा्ताहराक्चापरि- 
पालनस्यप्रप्तत्वेन प्रकरण तुष्टद्धगवत पव कृनात्मत्यै, ततो मुकतिनं 
तु लया विश्रयेति शेषः । उचने चनत् । मोश्षमि च्छज्जनादनादिति 
वाक्याद् भगवते मश्षदातृल्वादिति । नच विद्यति युक्तम । 
तथ्या: सच्िकत्विन खम्नमतरायन्यायाद्पयवयापमदस्यापि सम्म- 
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अक्षराधेयां कवरोधः सामान्यतस्तद्दात्रामावा- 

म्यामोपसदवत्तदुक्तम् ॥ ३३ ॥ 
ननूक्ताऽय्णोपनिपद्राक्यभेगव्रद्धमीणां सुक्तिमाधनतमुच्य- 

ते । श्रुत्यन्तरेषु, तपत व्िदरिखाऽतिपस्युमति नान्यः पन्था विच्- 
तेऽयनाय, हञानदेत्र तु केवरं, तरति शोकमारमबिद् , व्रह्मबेद ब्र. 
हतर भवतीयादिपु ानस्थव मुक्तिमाधनतमुच्यते। श्रुतितराविशे- 
पादुमयोस्तथाते कारणयेनासे का्रान्यस्याव्ह्यकरलान्मुक्तो च 
तदसम्भवाद्धक्तया मामभिजानाति बाक्याद्धक्तां हनस्याभप 
सम्भवराञ्ानेनेव मुक्तिरिति पूप्रपकषे ज्ञानसाधनलनिरपकश्रुतिता- 
तप्ये निूपयन् पुरुपोत्तमपाप्तरेव पुक्तिपदबाच्यलात्त द ननस्वव् 

वादिति । पवमेव क्ञानपक्षऽपि क्षेयम् । तेनात्र मक्ताधिक्रारिणां मु- 
किरन्यथा प्रकृती लयः । पुनः सृष्टौ नथेत्वयेम् । कर्मिणां पुनरागति- 
रिति स्रा$पि विषयः सूचिता ज्ञयः॥ ३२॥ १२॥ 

अक्षरधियां त्ववराधः सामन्यतद्धावाभ्यामं।पसन् वन्त बरक्तम् ॥ 
पूवांधकरण प्रासङ्िकविचारर्णापि भक्तरव मुक्किक्ारणत्व दर्दरं 
तवर्य भगवद्धक्तिरषावश्यं कारयति सिद्धति । तथा सनि भत्यन्तर 
अक्षरशषानस्यापि पुक्तिकारणत्वश्नावण तस्व का गतिर्त्याकाहरा- 
यां तत्प्रकारं उिचारयतुमविकरणमारभत हत्याश्चय्न विधयसंश्ययी 
पूवेपक्षकुक्षावेव निकष्य मूत्रमवनारयन्ति । + 

# नन्वित्यादि #। # भगवद्धमा्णामिति # । भगवद्विषया. 

णां भावणादीनाम्। अश्र उच्यते श्यन्नन विधयस्दायतद बाजान्युक्ता- 

नि । शुतिन्वत्यादिना पूर्य: पक्ष उच्यन । नथाचवं वेजालयस्यावद्य- 
कत्वाद्, भूयश्चान्ते विभ्वमायानिद््तिरिति म्बनात्वनरशरुत्या मुक्त 
श्सदैमायानिन्रस्यात्मकत्वन तस्यां बैजात्याऽसम्मवास्जानकारणन्व 
बोयकभुतेः सावधारणस्येन मक्तिकारणन्वबाधिकायां च तदनावन 
मक्ता मामभीति गीतावाक्याद्का हानस्य सम्भवाद् गनरथन्र- 

शामह्यतसिाधिक्षरण मयदूामार्ग हानस्य मुक्त साधनाताप्रातपादृगा- 
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हसरापकल्मिति एदि कृतवा । अक्षरधियामियादि । वशब्दः 
पू्पक्तनिरामे । बाजतनेयके श्रूयते । एतद तदक्षरं गामि ब्राह्मणा 
अभिवदन्यस्थुरमित्यादे । तथाय्रणे च, अथ परा यया तदक्षर- 
परथिगम्यत इति तेन ज्ञानमर्गेऽक्षरत्रिपयकण्येव श्घानानि नि- 
रुप्यम्त, पुर्पोत्तमविषयकाणि नेति निश्चीयत । ब्रह्मविदाप्नोति 
प्रमिति श्रुतावक्षरव्रह्मविदोश्राव परस्य प्रापिरुच्यते । अक्तरा- 
दपि चोत्तम इति भगवद्राक्याचाक्षरातीतः पुरूषोत्तमः । भक्तया 
मामभिजानातीति वाक्ये मामिति पदात् पुरुषाततमविपयकं ज्ञानमु- 

स्यते, न सक्षरवरिपयकम् । किञ्च । ब्रह्मभूतस्य भकतिलाभाक्तस्त- 

श्च भक्तेः परम्परया कारणतामादाय भक्तिकारणतावाक्यानां सः 
मर्थनीयतया ज्ञानेनैव मुक्तिरिति पूवेपन्ष क्ञानसाधनत्यनिरूपकश्रुति- 
तास्पय निरूपयन्नुक्तं हदि रत्वा अक्षरक्ञानस्य तां प्रति खरूषयो- 
ग्यतासम्पादकत्वेन कारणत्वमाहत्यथः । सूत्रं व्याकुर्वन्ति । 
# तुशब्दः पू्चैलादि # । # पृवैपक्षनिरास इति # । पूर्वोक्तरीत्या 
सावधारणवाक्यसिद्धत्वाज््ञाननेव मुक्तिरिति पूवपक्षानिरास । 
ते ज्ञानकरणत्वनिरूपकथुतितात्पयनिरूपणमुखनोपपाद यन्ति । #वा- 
जञेव्यादि # । अयमथः । अस्थूखादिवाक्यस्यापसहार य पताहदि- 
रथा प्रैति स ब्राह्मण इृत्यक्षरवत्तत्रह्मक्षत्वमुक्तम् । अथ परति वाक्ये 
च परविद्याया अक्षरक्ञानजनकत्वमेवोक्तम । तेन क्षानकरूप मागे इष्ट- 
प्राप्त्युपाय अस्थूरन्वादद्यत्वादिगुणकं यदक्षरं तद्विषयकाण्यव 
क्षानानीषटप्रापकतया निरूप्यन्त, न तु पुरपेोत्तमविपयकाणीति शषान- 
विपयविशेषणवलान्निश्चायत । तत्फलधिचारे च ब्रह्मविदाप्राति- 
परमिति भुतावक्चरब्रह्मविद्ाऽक्षरात् परस्य प्रधिः फल्त्वेनोच्यते । 
नचाक्षरमेव पुरुषोत्तम इति वाच्यम् । परपदप्रयोगवेयध्यापत्तेः । 
दिष्या ह्यमुत्त इति मन्त्र, अक्षरात् परतः पर हत्यतस्यापि विरोधा- 
त्तेः । नच तत्राक्षरपदेन प्ररृतिवा, जीवात्भा घा प्राष्य इति थुक्त- 
म् । प्रङृतेरोधात् । जगत्कारणभूनस्य चतनस्येव तत्राक्षरत्येन् 
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स्य चानन्दरंशाविभाविास्पकलात्तस्य चाविश्रानाशजन्यत्वात्तस्य 
चाक्षरतानजन्यलात् पृप्रकक्षाविश्रान्तमेवाक्षरज्ञानम्। एर सयक्षर- 
वरिषयिणीनां धियां श्रनो मक्तिमाधनेषु योध्वरोधः प्रवेशनं गण- 
नेति यात् म मामान्यतद्धाता्यां तुभ्यं पुरूषोत्तमसम्बन्ि- 
सम्बन्ध मुक्तिरित सामान्यम । मयीदामार्गेऽदरीक्रतानां 'ब्रह्ममृतः 
भ्रसन्नत्मा न शोचति न काह्नि। समः सरेषु मूनपु मद्धक्ति ल- 

प्रृनस्वात् । अतस्तश्र, अव्यक्तोऽक्षर शत्युक्तम्तमादुः परमां गति- 
म्, ये प्राप्य न निवत्तन्त तद्धाम परमं ममि, कृरम्याक्षर उच्यत 
नि गीतास्परन्युपवरंहित पव प्राह्मः । तस्पाश्चाक्षर।त् परः पुर्षात्तम 
धवति गीनाम्थदेक्षरादपि चोत्तम इति भगवद्ाक्यनाऽ्चरानीत- 
तया निश्िनाऽनम्तत्प्रािरय फट.वन निश्चायत । तन्कारणाधचार 
तु श्रुतौ ब्रह्मविदित्यनन तद्धिवरणर्यि व्रह्मयो वदव्यनन च ज्ञानं 
प्राप्तृविराचणल्वनाच्यत इति स्वस्पयोग्यनामम्पादरकमवाक्षरविषय- 
कं क्षानम् । भक्तया माममीति गतावाक्य नृतीयया भक्तः करण- 
त्वे, मामिति पदात् तदूग्यापारभूनं पुर्पालमन्नान चोययन, नत्व 
क्षरप्रपयकम् । किञ्च । यद्यथिगम्यन इत्यस्य प्राप्त्यथकल्वमहा- 
क्रियत तदा ननाक्षरप्रािभवति, सव व्रह्म चद् व्रह्मय भवतीति श्रु 
व्यन्तरणोखयत । तदापि, मक्ता मामिन्यस्मात् पूच यद् श्रह्मभूनः 
भ्रसन्नत्मा नद्ाचनि नका्ुनति। समः सवषु भूनपु मद्धक्ि 

लमत परमिति वक्यं तस्मिन् ब्रह्मभूतस्य भक्तिराभोकव्रह्मभा- 
यस्य च स्वर्प्ामरूपन्वनानन्दाचमाताःमकन्वादानन्दाविभावन्य 
च[विद्ानारजन्यन्वाद्वियानादाम्य चश्चरजननजन्त्रन्यान् परपरा 
सिपृवक्रक्षारूपा यो ब्रह्ममावस्नदिश्चाननमवाक्षरक्नानम् । तनाक्षर- 
प्रामेमुक्तिन्वं यदुच्यते तरक्षरम्य परमथामन्यन वुरपोलमावि- 
नाभावातुख्यत । ननावध्रारगार्माप जीवस्य पुनराब्रलमाघन मृन्ग्ब- 

तिक्रमरण कवल्याक्षरप्राप््रह्मभावान्पक्रल्वन चापपद्यमानं न विस 
ध्यत इति क्ञानकारणन्वनिरपकश्निमिर्य्यत दृन्यथः | नन मिद्ध- 
माहुः । # पव्रपिलयादि #। एवं तदरविराध सति अक्षरविषणि- 
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भते परामिःति वाक्याद् ब्रह्ममावानन्तरमेव भगवद्धावसम्मवाशेन 
पुरषोत्तम प्रवेशात्तत्र परम्परोपयोगो ब्रह्ममात्रस्येदयुभाभ्यां हितु- 
भ्यां तथेय्थः । बस्तुतस्तु पुरूपोत्तमपराध्निरेव मुक्तिरिति भावः। 
नन्वक्षरस्याविशिषटयेन तदूपासकानामपि तथालात् केषाञ्चित् त- 
तैव छयः । केषाञिद्धक्तिलाभ इति कथमुपपद्यत इत्याश त्र 
हेतु श्ष्टन्तेनाह् । ओपस्तदवादैति । उप्षदाख्ये कर्मणि तानून- 
प्रस्पशारुयमपिसदं कर्मासि । तत्रातिथ्यायां भोवाव सूचि 
चमरषे वा यदाञ्यं चतुरवत्तं बा प्तमबश्रति तत्तानूनप्नभित्युच्यते । 

णीनां धियां तैसिरीयादिश्तो योऽवरोधो मुक्तिसाधनेषु गणना स 
साम्रान्यतद्धावाभ्यां हेतुभ्याम् । 

तश्र कि सामान्यमिल्यपेक्षायां पुरुषोत्तमसम्बन्धिसम्बन्धे मुकि- 
रिति भक्त सङ्क सिदम । 'सत्सङ्गलय्थया भक्तया मयिमांय उपा- 
सिता। सभ्रेमे दरितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पएदम्' शत्यफाश्दास्क- 
न्धे। सच पुरुषोस्तमसम्बन्धिसम्बन्धस्तद्धामरूपाक्षरक्ञानप्यस्ती- 
ति तदैव सामान्यम् । तथा # मयोदामागे शत्याद्यक्तरीघ्या तद्भावो 
ब्रह्ममावस्ताभ्यां हेतुभ्याम् । अक्षरक्ञानां मुक्ति स।धनेषु प्रवेशः । म- 
योकामामींयाणां पुरुषो्तमप्राप्तो स्वरूपयाग्यतासम्पादकस्वन प्रये- 

हा इत्यथः । भत्र सामान्यादित्युक्तकरणताऽपि सखम्भाग्यतेति तद्वार 
णाय द्वितीयो हेतुरिति बोध्यम । अक्षरल्लानस्य मुकतसाघनताब- 
च्छक यत्प तजजञापनाय प्रथमः । यवि ह्क्षरपरततः परममुक्तित्थं 
स्यात् तत्राऽऽचबणिकायाम् भक्षरविद्यायां पुरुषस्या$क्षरात् परत्वं 
न धाग्येत । तत्तु भाव्यते, अतोऽक्षरक्ञानानाम् भक्षरप्रापकत्वेन वा 

न परममुक्ति कारणता, किन्तुक्तरीष्या भगवसखामताज्ञापकस्वनस्याश- 
येनाहुः । # षरतुत इ्यादि # इष्टान्तमवतारयन्ति । # नन्वक्षरस्ये- 
त्यादि #। # तत्रैष खय इति # ब्रहचेव भवतीस्यवधारणादृक्षर एव 
लयः। # भक्तिलाम इति + ब्रह्मविदाप्नोति परमिति शुस्युक्तपरघ्रा- 
सिसाधनीभूतभकतिखाभः। # हेतुमिति # भगवदिच्छाङ्पम । ग्या- 
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अनाधृष्टमनीति मन्तरेण षोडशाप्य॒लिजो यजमानेन सह तानून्वं 
समवमृशन्यनु मे दीक्षामिति मन्त्रेण यजपानत्तत्समतरषृशन् यम 

कलिं कामयेताऽय यहं यशषममृच्छेदिति तं प्रथममवमशेयेदिति 
श्रयते श्रुमौ कल्ये च । अत्र म्ेपामृलिजां तानूनप्तत्वाविशेषेऽपि 
यस्मिन् स्नहातिक्शेन तथेच्छा तत्रैव तथा कृतिर्नेदरेषु । न हि त- 
त्राविरिष्टेषु कथमेते कृतिरिति पयनुयोगः सम्मवरव्यवमिहापीय- 

धैः ननु श्रवणद्रेथधा पुरूपोत्तममम्बन्धिसेन तन्ापिहेतुत्वमेव- 

पनरस्याप्यस्तियाशङ्का तु निखिलासुरजीवनमःपुञजनिरासकेन 

यदूवेशोद याचन्चृडामणिनैव निरस्तेनि नस्वनो वक्तुमूचितेयाशयेन 
आह । तदुक्तमिति । भगवरदुगीतास्विति हपः। तत्र, यदक्षरं बेद्- 

प्रिरो बरदन्तीन्युपक्रम्य, म याति परमां गनिपियन्तेनाक्षरपाप्तयुपा- 

यमुकरवा ऽनन्यचेताः सत नमियादिना स्तरमाण्युपायं वैलक्षण्यं चो- 
कला भक्तयकरभ्यतं स्वस्य वक्तु पूत क्षराक्षरयोः स्वरपमाह । सह- 

सयुगपपरन्तमित्युपक्रम्य पमत्रयहगगम इसन्नन प्षरसतस्पमुक्छा) 

परस्त्मात् भावोऽन्य इत्युपक्रम्य, वद्धाम परपर ममत्यन्तेनाक्षरख- 

म्प्रक्तम् । अतर पूप प्षरस्वरूपमक्तमिति परस्नस्मात्तिसत्र त्षर- 

दष प्रसमुच्यते। तच्छब्दस्य पूरपराम्तवाततस्यव पूषमुक्तत्रादतं 

ख्यानं नुलानाथम् । तथाच भगवद च्छयेव विदोष इत्यथः । सूत्रो- 

त्ता सम्भ उ्याकसुमवनारयन्ति । # ननु चव्रणदुरित्यादि #व्या- 
कुर्यन्ति । # नन्रत्याद्ि # । # तत्रति # गीनाया भ्टमाध्याय। 
# पेलक्षण्यमिति # साधनमीक्रयै स्वप्रासिरुपम्य फकलष्यार्कये च । 
# स्वस्य धकतुमिति # अत्राक्नरस्वरूपकथन अक्षरस्य परमगनिन्वं 

स्वधामत्वं चोक्त्या. पुरुषः स परः पार्थत्यादिना परस्य यद्ध क्तयक- 

ल्यत्वं वक्ष्यति तदक्चरादु ्षमत्वन वाक्षयान्नर सिद्धं स्वस्मिन्नेव 

चरत्ववश्चान्तिः स्वभ्येव वक्ष्यति बाधकाभाव स इति नच्छन्दन संनि- 

हिनपरामर्शादच स्वरस्य यक्रतुम । # अत्रति # सहश्नयुगलयादिष्र- 
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एवाक्तरग्यावसैकस्तुशब्द उक्तः । एतेन नियतेन क्षरणाभावाद् 
अक्षरशन्देन जीव एत्रोच्यते, न तु पुरूपोत्तमापिष्ठानमृनो जीवा- 
ऽीत इति निरस्तम् । यं पाप्य न निवततेनन इति वाक्याञ्जीवे व- 
थालासम्भवात् । नित्यमृक्तत्वापत्या शाद्धफल्यापत्तेश्च । इत एव 
ह्वानमार्गिणां तत्पाप्पिि मुक्तिरिति ज्यम् । तताऽनिदत्तेः, पुरषः 
स॒ परः पार्थत्यनेनाक्षरात् परस्य खस्म भक्तयेक गभ्य्वमुक्त- 

मर । तेन ज्ञानमार्गीयाणां न पुरुपोत्तमप्राप्निरिति मिद्धम् । यस्या- 
न्तःस्थानीयनेन परस्य लक्षणमक्तम् । तच्च मृत्मादिपमङ् श्री 
गोकुरेदवरे स्पष्टमुच्यते । तनाक्षरापामकानां न पुरुपोत्तमापाम- 
कतवम्।तद्विपयकश्रत्रणादर भावादिति भावरः । अव्यक्तोऽक्षर श्यु- 

क्म्तमाहूः परमां गतिमिति वाक्यात् म यानि परमां गतिमरिय- 
त्राक्तरमेत्र यातीसर्थो जेयः । किञ्च । तत्तिरीपोपनिपर्मु पश्यते । 

न्ये । अत्र मनान्तरमुद्धाव्य परिहरन्ति । # एननेत्यादि # । # पत- 
नेति #% क्षरः सवण भूतानीति वाकश््यन्तर सिद्धं भूनश्रामे व्यक्तको- 
टौ निवदय नतः परल्वकःथनन । हत्वन्तरमादुः । # यमित्याद्रि # 
तथाच भूनप्रामपदन जहान् गृर्हन्वा अक्षरपदून जीवग्रहण पती 
दापो प्रमञ्लयानामनस्तन्मनमयुक्तमित्यथः। अस्मादव सन्दभादथ- 

खतुष्रय यदन्यत् मिद्धं तदाहुः । # इत एघत्यादि # # क्षय 
इत्यन्तम् # । # इत पचति # अक्षरस्य भगवद्धामत्वदेव । # ई 

ल्यर्था जलय ईति # पकरशण्रचाज््यः । तथाचाक्षरस्य पुरुपात्तम- 
सम्ब्न्धिन्व सत्यापि पुस्यात्तमप्रात्ति प्रति न हतुत्वम । नद्धतुनाव- 
च्छदकस्यानन्यमक्तिन्वस्य तत्राभावाद्वित्यवमतन सन्दभण सा शङ्खा 

निषारितत्यना न कार्य॑त्यथः । ननु श्रुतावक्षरात् परन्वमवर पुरुष- 
स्यक्तं. नतु तत्र स्थिनत्वम् । तथोक्ता परस्य स्प्रतिष्ठत्वं च हीय- 
तलति गानास्मुतिवाक्यमन्यथा नन््यामत्याशङ्खाहुः । # किञ्च 
ह्वादि #। अस्यां भुत सवाधारणन्वं सवदेवनिपद्नस्थानत्वे सबात्म- 
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यस्मिभिदं सश्च विचेति सर्वं यस्मिन् देवा अपि त्रिश्च निपेदुः । 
तदेवभूतं तदूमव्यां इदं तदक्षरे परमे ग्योमन् । येनाठेतं स च 
दिवं महीं च येनाद्वियम्तपति तेजमा भराजा च । यमन्वःसमुदर 
केतरयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजा इति । अत्राक्षरात्मकतेन प्ष- 
रात्मकादाकाशात् परमे व्याभ्नि भक्तानां हद् याकि इति या- 
वत् । वचर प्रकाडमानमित्यर्थात् । अन एव व्रह्मप्रिदाप्रोति पर- 
मिसयुपक्रम्य, सयं ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमक्नियेतदुपनिपरंस्रव पठथते । यदक्षरे परमे भजा इति पद- 
मवयन्तीसनेन सम्बध्यते । अत्र प्रजापदाद् ग्यापप्रिकुण्ठलको 
लोकोऽक्षरपदेनोस्यने इयवरगम्यते । अन्णएत्र, न यत्र पायेयादिना 
श्रीभागवते तत्सछपमुच्यते । एतेनाक्तरस्य पुरूपोत्तमाधिषएानपें 
निश्चीयते । इतोऽप्यक्षरावीनः पुरुषोत्तम इयत्रगम्यते । एव सति 

कत्व च पादव्थेणोच्यते । तुये तदाधार उच्यने, तष्याधमाष्ुः # 
अत्रलयाद् # । भक्तहृदयाकराङामवात्र परमग्यामपद परामृश्यत 
त्यत्र मानमाह: # । अत एवत्यादि # । ननु मवतु मक्तदृद्रया- 

कारो भ्रकादामानन्वमक्षरम्य, तथापि कथं लाक्षालमकत्वमत आदुः। 
# य दत्यादि #। तथाच प्रजारिङ्कदक्षरस्य लाक्षात्मक्रत्वमिष्यथः। 

धतम पुराणनोपवृहयन्ति । # अन पवत्यादि  । # इनाऽपानि # 

शुकवाक््यादपि । तथाच भुनी पुराण च तथा सिदधन्वाद् गीनाचा- 
कयं नान्यथा नतु राक्यमित्यथः । स्वप्रतिषठनाहारनि परिहरन्ति । # 
धवं सतीत्यादि ‰#। नथाच छन्दस्य स्व महिम्नि प्रतिठिनि इति 
वणात्, तैत्तिरीय, ब्रह्मपुच्छं प्रतिघ्ठनि धावणाश्चा्षरब्रह्मणां 
भगवद्धिभूतिरूपत्यन चरणरूपनया स्वाभिन्नन्वन च मक्तिसामा- 
न्याद्भगवतस्तत्र स्थितावपि न सखप्रतिष्ठन्वहा्निरि्यथः । एवमत्र 
मुक्तिस्वरूपमस्थूदः्वादयं घमाश्च सफला विचारिताः । पनानू 
धर्माश्चरणीयत्वन वाथयन्तील्यादिर्षाधकताप्रकारथच । तन भगव- 

१२३७ 
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सामान्यं मगपद्विमूतिरूपलं तद्धावस्तस्य पुरुपोक्तमस्य भावः सत्ता 
उक्तरीखातत्र स्थितिरिति यात्रत्, ताभ्यां हेतुभ्यां तयेसप्य्थो 
जेयः ॥ ३३ ॥ 

त्पापिपप्युना भाक्तरव काया. नतु पूवक्रक्षायामेव विश्रान्तव्यम्। 
दतायस्कन्ध, गगवान् व्रह्मकरात्स्मनव्यत्र मगवना मक्ताचय श्रनि 
तप्र्स्य नद्धारतत्वात् । मीनायां द्रादशाध्याचऽपि, मय्यावदरय 
मनाय मामन्यादना स्वापासनय्रव जीघ्रसुगलन स्वप्राप्निवाधनात्। 
अश्षरापामननं दुःखतः स्यप्रात्नतस्नकन्वान्नच भक्तरवावदगरानि 
सिद्धम् । अत्राश्चग्य गणनानन्दल्वादृ. ब्रह्माचिदाश्चाति परामित्यत्र 
पुरपात्तमज्ञानम्य भक्ता मासमितिगानावाक्ये तद्धक्तरपमद्वदिति 
दष्ठान्त इच्छया णव प्राद्रल्ययायनन परम्परया कमणोऽपि काचित् 
प्रापरकत्वस् चनात् क्रियया. भक्त", नलाननन सायुञ्यप्रासिवे।धकरं 
दाभिश्चनुमिावदिनमितनि विनपण च प्रतिपादनं तरेयम् ॥ 

अत्र मटरभास्करशाङुःररामानुजमाप्यषु पृनक्तिवाजमनेयक्ाथय्- 
णक्तवाक्रयद्रयमव विप्रयवाक्यन्यनोपरन्यम्य किमासां धज्ञवप्रति- 
वृद्धानां सवत्र प्रास्त व्यवस्थान संशय प्रकरणावराधाच्छस 

तिवभागादू विद्रान्नररूपस्य विद्यान्लररूपन्व प्रमाणाभावाक्षिपध 
रूपाणा गुानामानन्दादितत् स्वरूपावगमोपायन्वाभावाच्चति हनु 
नान्यत्र प्राप्रारान पूवः पश्च: । सिद्धान्तस्तु प्रपञ्चपरथूवरामण्व 
विरारनिराकरणरूपम्य ब्रह्मवाधनध्रकारस्य सामान्यात् तभ्य प्रतिपा 
चस्य ब्रह्मणः सवत्र मावादक्यात् सवत्रात्रसोघ्रम्तामां निपधनुद्धीना 
पारव्रहः। तनानन्दरादयः प्रच्रनस्यद्यत्र विधिमुगनो त्रिचार. इह तु 
निधधरमुख इति नस्यवाये प्रपञ्च इति भास्करं शाद च मनम् । 

रामानुजभाप्य तु सर्वपृपामनपु व्रह्मणः समानन्वाद् अस्थु 
लत्वादानां तत्प्रतानो भावदन्नमावात् । जयम्थः। कवलानन्दादे 
प्रत्यगात्मनि व्रियमानत्वन तपाममाध्रारणाक्रारण व्रह्मोपम्धापक- 
त्वाभावादस।घारणाक(रनिच्ययाय टयप्रयनीकनातान्यावद्यक- 
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त्वेन चिदचिदात्मकप्रप्बेलक्षण्ययोघन्ावद्यकम् । तत्रास्थूल- 
त्वादिना अचिद्धेटश्चण्य, प्रशासनेम चिहेलक्षण्यं च वाजसनयके 
उच्यते । फवमाथवणस्य्यददयत्वाद्किथनान्निरुगकनृत्वसवक्ञत्वा- 
दिना क्षेयम् । नथाचस्थुटन्वादिविशावतज्रानानन्दाचाकारस्य व्रह्म 
णोऽनुसन्धयत्वादस्थुन्टन्वादीनामानन्दरादिवदम्ति ब्रह्मप्रतीनाचन्त- 
माव हति तासामस्थूरत्वादिव्रुद्धीनां सवत्राचराधर दति सिद्धान्त । 
तनदमधिक्ररणं नःसदरक्रारिल्यादत्यन्नावदयकामनि नन्मनापक्षयद् 

मतं युक्तम्। ननु तरि पूवेपश्राक्तहनुनां का गनिारत्याकादायां गुणा- 
नां प्रध्रनानुवत्तिन्व दष्रास्नमत्र प्रमाण चाहपमर्वनदुक्तामनति। 
यथा चनृरात्र जामदगन्यारीन पुगडाहानीपृपमन्सृपसदृ गुणभूतः 
सामवदं पटनोऽ्प्यग्नि्वं रात्रं वल्वियादिकः पुरडाशप्रदानमन्श्री 
विनियागचिप्रयानुषन्यन यसुर्रदिनाध्वयुणा यानुर्वदिक्रनापाशुम्ब- 
रण पद्यत. न नृद्रात्रा सामगन मामस्त्ररणाच्नेस्त्येन तद्धत् । तनु 

; पुवक्राण्ड शहयलक्षण.गुणमुस्यव्यनिक्रमनदथत्वान्मूस्यन त्रदमं- 
याग हति । अथस्नु. गुणमुग्यय्रास्यतिक्रम विग मति नदथन्वादू 
गुणस्यात्पत्तिविध्रः प्रघ्रनाधन्वान्मुस्यन यानुर्दिकन विनियागवि- 
धिना व्दसयागा ग्राह्य इति । णद् टष्रान्नव्यायस्यानं पूर्वाक्तमाप्यत्र- 
यऽप समानम् । 

डायरभाप्य न्वन्नान्यदुदराहनम । नाहि । अस्याध्राने य- 

जुददविहिनम् । य पव विद्धानम्निपाध्रत उनि । नदद्कःव्रन यनुद 
पव गानं च विहिनम् । य ण्यं विद्धान् नारवरन्तायं प्रायर्तायनाय- 
क्षीयं गायति वामदेव्यं गायन्ति । ण्नानि च माम।(न मामवरे 
उन्पश्नानि। अनः कन स्वरण पटनीयमिनि मन्वरद उन्पत्तिवध्रवि्र- 
यागविध्य्धीननया यतुर्यदस्वरा ग्राह्य हनि॥ 

पवसानत्र विचायमाण पूर्वकः मनदढशथ न स्चग्म। जन्नरथि- 
यामिन्यत्राश्चरप्य ध्ीरिनि वद्रासमास जन्नरम्य वियपनिषध्रमम्ब- 

न्थिनया निवरान गौरवात् प्रश्ामनाद्ररमेग्रहान पयसः नावघ्यङ- 
त्वद्रापरापत्तश्च । तृताये त्वक्षरम्यान्नरन्यन निवगादुकदाचत्रयाभा- 

वात्तन्मतमुत्तमम् । लथाऽ्स्याथवणोदिनम्य परस्मादरपरन्वम्य तनि 
शयेक्तम्य लोकर्पन्वस्य या धान्नद्मग्रहान्न पूणमिलयव- 
धयम् ॥ ३३॥ 
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इयदामननात् ॥ ३५४ ॥ 

ननु सेसारनिदटस्यानन्दा्िमौवयोरप्रशेषादक्षरे ब्रह्मणि रये 
पुरुषोसमे पवेशान्नयूनतोक्तो को हैतुरिप्याका्क्षायामाह् । इय- 
दिति । प्रिमाणव्रचनप्। तस्व श्रतो कथनादियथः । अत्रेदं जेय- 
प् । तेत्तिरीयोपनिषस्ु, सेपाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवतीत्युपएक्रम्य 
पानुपमानन्दमेकं गणयित तस्मादृत्तरोत्तरं शतगुणमानन्दं गन्ध- 
्घानारभ्य प्रजापतिपयंन्तस्योक्ाय्यते । ते ये शतं परजापतेरान- 
न्दाः स एको ब्रह्मण आनन्द इति । एवं सति इयत् एताव्रदियक्ष- 
रानन्दस्य सावरधिक्रसेन श्रुतो कथनाद्ानन्दमयलरेन निखध्यान- 

न्दातक्रत्वस्य पुरुपोत्तमे कथनात्तथोक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 

हयदामननात् ॥ सूबमवतास्यन्ति । # नन्वित्यादि * । व्या- 
कुर्वन्तः परिमाणवचचमे व्युत्पादयन्ति । # अत्रेत्यादि # । # आन- 
स्यूमयत्वनेतव्याद् # । पूचानुवाकसमाप्तावानन्द्मये जीवस्योपसंक- 
मणमुक्त्वा अग्रिमारम्भे, तदप्येष श्छोको भवतीति तच्छट्देनानन्द्- 
मेव टश्ष्यी्य, यतो वाचो निचत्तन्त इति ग्छोकेन वाङ्मनसागोच- 
रत्वस्य ब्रह्मानन्दे फथनन पुरुषोत्तमं तथा कथनादक्षरे सावधिक- 
त्याक्तिरिस्यथधः। ननु, यतो वाच इति -छोकः फदाचनेति पाटभेदेन 
मनामयऽपि पर्छते । ब्रह्मोपनिषदि च अनन्दमेतजीवस्य यञ्जा- 
त्वा मुच्यते बुघ शति ऋछाकोत्तरादं पठ्यने । अतः कथमेतेन पुरुषो- 
लमानन्दस्य तथात्वसिद्धिरितिचेत् । उच्यते । मनो मयस्य वेदात्म- 
कताया यजुःक्षिरस्त्वादिना बोधितत्वद्धेषस्य च शबद्दब्रह्मातफ- 
त्वात्, सरवै वेद् इति शुतेघ्रह्यबोधकत्वान्मनोमयग्छोके ब्रह्मण इति 
पञ्चम्या शब्दब्रह्मणो वेदान्मनोमयादवाङ्मनसगो चरमानन्दौ वि- 
दवान् कदाचन न बिभेतीति पुरुषोत्तमानन्दक्ञानसाधनतया मनोमय 
पतस्योक्ततया ब्रह्मोपनिष्रदि च, यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुध इति तुरी- 
यपदे कथनेन जीवाभिन्नमामन्द मेतदित्यथोयागात् । यस्मिन् पर- 
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अन्तरा भतग्रामपरत स्वात्मनः ॥ ३१५ ॥ 

अथ ज्ञानमरभं यथा सरास्तेन ब्रह्मगो बानं तथा भक्तिपा- 

मऽपि भक्तया पुर्पोत्तङननि स्वात्लेन पुरूपेत्मह्ानं भति 1 

नात्मनि जीवात्मा सं्रयत्वेन पृवमन्त्रे उक्तं पनस्परमात्मस्वरूपम 

आनन्दम् आगनन्दोऽन्यस्तीलयानन्दं जीवस्य सन्धयत्वन सम्बन्धि 

यजञ्जात्वा बुधः सन् मुच्यन इत्यथकतया तस्य भगवद् यत्वेन व- 

थारवसिद्धि{रिति जानाहि । अता न चोद्याचकराश इति दिक ॥ 

अन्ये तु इदमेकमूष्रमधिक्ररणान्तरम ङ्गीक, द्ासुपर्णेति म- 

नत्रो मुण्डके श्वनाहवनरं च ब्रह्मप्रकरणे पठ्यत । काटक्तु, ऋतं 

पिबन्ताविति । तयाराचे भोक्त्रमोज््रर्वद्यता । दवितीय तु माक्त्रार- 

चति वेयभदाद्विच्ायदे प्राते । पिचेक्यं युक्तम । द्यत पनावन्मात्र- 

स्य द्वत्वपरिच्छन्नस्याभयत्रामननात् । पित्रन्ताचित्यस्य प्रयागस्य 

छ्निन्यायेन पिवदपिवत्समुद्रायेभपि सम्भवात् । उपक्रमोपसंहारा- 

$यामेनयोवाक्िययो; परवद्यान्वनिश्चयेन उमयत्रापि जवसहित- 

स्य ब्रह्मण पव प्रतिपाचत्वादिष्याहुः । तन्नभ्िकरणवंयय्येमव ॥ 

काटकवाकपस्य जीवद्वयपरत्वं निवाय, जीवसहितत्रह्मपरत्वस्य, शुहां 

भ्रविप्रावत्यथिकरण एव प्रतिपादितत्वाचद् पेक्षया $ऽधिक्षयस्वाऽ 

च्रहूदौनाश्चति। 
रामानुजाचा्यास्तु, श्यद् भस्थूलत्यादिति विशोषितिमानन्वा- 

दविकमव्र गुणजातं सैश्राजुमन्येयत्वन प्रापम् । कुतः {1 जागन- 

मात् । आभिमुख्येन मननं चिन्तनमामननं तस्मादतारिष्यवमथमा- 

हुः । तत्राप्युक्रासीना बयम् ॥ ३४॥ ११ ॥ 

अन्तरा भूतप्रामवत् खाल्मनः ॥ अभिकरणमवनारयान्ति । ऋ 

अथेत्यादि # । यथा शानमर्भऽक्षराथियः स्तृपन्त तच्यऽमद्गापासना- 

पीति मकतिमारमैऽक्षरधीविनियो
 गवि चारोक्तरममदधास्मग्णाज्डान- 

मानै पूेद्ञानसंप्तो, यथा सखत्मब्रह्मामदानु भवान्मिका बूसि- 

प्रवति तथा मक्तिमा्मे सिखाया भक्तो, मक्ता ्रामभिजानातीति 
# 

वाक्यवेदिते शन स्वात्मपुरपा्तममामेद्जुभवात्मिका ए खिमब- 
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न बति विचा्यते। सवरौम्तरलतेन श्रुतो कथनात्तद्धवतीति पूर्वः पक्ष। 
तथासेऽपि सर्वस्य वक्षी, सरव॑स्येश्ान इयादिश्रतिभिखेमेव जानं, 
न तु तथेति सिद्धान्तः । अन्न तथा ज्ञानामावस्याव्रस्यकतार्थं षि 
परते वाधक्रमाह । पूर्रसिमिन् मूत्रे ब्रह्मानन्दाद्ननानन्दस्याधि- 
क्यं निर्हपरितप् । सतु मग्रहुत्तततटव्यतरपायकोऽधश्च प्रभुणान 

ति, न वेति सशये विचायत दत्यथः। पूवपक्षमाहुः # स्यान्तरः येने- 
त्यादि #। वृहदाग्ण्यके कराइप्रदने उपस्तप्ररन च यत्साक्षादप- 

रोक्षाद् ब्रह्म य आल्मा सवोन्तरस्ते म व्याचर्ष्वान । तदृत्तग्वाक्य 
च पप्र त आत्मा सवौन्तर इति याज्नवत्क्येन सवान्नरत्वन कथ- 
नात् । अन्न्यामिघ्राह्मणे च, यः पृथिव्यां तिष्ठन् यः परथिचीमन्तगये 
पृथिवी न वद् यस्य पृथिवी शरररं यः पृथिवीमन्तरा यमयनीदयार- 
क्य, य आतनि िष्टशिलयस्नवाक्यैः परमात्मा सवौन्नरन्वन धाचि- 
तः। सच यदन्तास्निप्रति तं स्वान्तः स्थापयति वद्धिरिवायोगार- 
कमित्यन्तयामिव्राह्मणे खिद्रम् । तथा सति श्रौनिन चेन कनापि 
साधनन तस्मिच्रभिन्ञायमाने स्वान्मनस्तदृव्याप्तत्यन मदास्फुरणा- 
त् स्वात्मत्वेन ज्ञानमदण्डवारिनमनस्नद्धवनीति पूवः पश्च इत्यथः 
सिदन्तमाहः । # तथान्तरऽपील्यादि # । ब्रह्मणः सवार्नरनया पएन- 
दात्मनस्नदविभक्तस्वऽ्पि सवस्य वशरीयादिश्रुतिभिः सर्वरशितृन्वा- 
दिरूयेणेव ज्ञानम् । उत्करया मक्ता तेषामेव स्फुरणादू, न तु स्वा- 
समत्वप्रकारकमिदयप सिद्धान्त इन्यथः । नन्वनधिक्नाने सवौ शज्ञानद- 
रानत्तदंशान्ञान का हतुरिव्याकाद्ायां हतु गरृहणन्ति । # अत्र तथ- 
त्यादि #। # विपरान इति #स्वात्मन्यनज्ञने। पतदेव विभजन्तं। 
# पूथस्मिन्नियादि # । दयद्रामननादिति सूत्रे अक्षरस्य गणितान- 
न्रत्वव्रोधनेन ब्रह्मानन्दा जनानन्द स्याधिक्यं निरूपिनम् । स भ- 
जनानन्दस्तु ङृपाधिक्यन मगवना दत्त इति तदूग्यवधायकोऽथौ 
भगवता न संपाद्यते। सवेनेव रमे तस्मदक्राकषी न रमनेसहि- 
तीयमेच्छदिव्यादिघरुतिभ्यो मुख्यभक्तिमागस्य कर डायथत्वावगमाद्मे- 
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सम्पा्ते। स्वान्भसेन जञानं च भजनानन्द्ान्तरायरूपम । यध्ेतत्- 

सम्पादमेततं न दवादरेऽम्यथामावादनः खात्मतरेन ज्ञान मक्तिमा- 

गथिस्य न मम्मवतीयाहयेनाह । अन्तरा स्वात्मन इति । मगत्रता 

भाक्तमागं स्ायसेनाद्रीक्तो य आन्मा जीतरस्तस्य यद्रासलन ज्ञान 

तद्धननानन्दानुभतरे अन्तग स्यवधानरूपमिति मेगवरना तादश 

जीमरे तन्न सम्पादयत् इयथः । तत्मम्पादनस्य मयरवामम्भाविततं 

हीनं च ज्ञापयिन दप्गन्नमाह । मृतग्रामवरद्रिति । उरक्तभक्तस्य 

विग्ररेऽप्यतोकरिक दतितत्र काकिका मृनप्रामान सम्मव्रानि.हीन- 

लात्तयवययः । अपरवा सोक मृनग्रामः सीपुत्रपन्वाि व्रह्मान- 

्दरानुभरे वाधरकम्तवा मजनानन्दानुभव स्वान्मनन मगवज्ान- 

पथः ॥ ३“ ॥ 

चर्त्रराया असम्भवान् । स्वानमन्यन तानं हि. यत्र न्वस्य मय 

मानवाभत नकनकं पय्यरादिति श्रतमद्वन्टायकरनयन मजनानन्दा- 

न्नगायस्प यद्धि स्वान्मन्वन नान मपादयद्धजनानन्द् न दद्यदरप्र 

विन्दययन नस्यान्यथ्रामावादनः स्नान्मन्यन जानं मक्तिमागायम्य 

पृणादशायां न सम्भवनाव्यादायन स्य्ानपन्यन जान वाध्रक्रप्रनन 

सृत्रणादरत्यधः । सधं व्याकुन्ति। # गगवनन्याद # । अन्तत 

मन्यचाचकरमद्ययम । नधान व्ययध्रायक्रामिन्यथ । नन्वस्नु तस्याः 

न्तगगत्वं तथापि तन्न सम्पादयनानि कथमव्रगन्नव्यामन्यत अरु. । 

+ नन्मम्पदनस्यत्यादि #। # अव्टाक्रिकि इति # । माश्नान्सम्ब्र- 

न्वस्य रय लौकिकविग्रह भमम्मवादन्दाक्रक. । # हानिन्वात्तथ- 

गर इति #। तथाच चिकीिनन्दादा्रःनव्रन्यकनयन सनन्दन 

व्रामवदन्नरायत्वं दृष्ान्ननातरगन्तव्यामल्ययः । न्दाङ्िकिदारारस्यव्र- 

निवन्धक्षन्वं सन्दिग्श्रन्यादूपपादनम्बापक्चामन्यस्य्या प्रक्रारन्नग्ण 

ण्न्त व्याक्रुवान्नि । # जव चन्याद् #। यत्तद्ानयमम्बन्वाययथ 

नि पदम्थाद्धायानीन्यना नाक्तः ॥ ३५॥ 
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अन्यथाऽमेदानुपपत्तिरितिचेन्नोपदेशन्तरवत्॥३६॥ 

ननु भक्तेष्वप्युद्धभादिषु ब्ञानोपदेशः श्रयते । स चासत्रह्मा- 
ऽमेदङ्नफरक इयासलेन हानामवे तदमदोपदेशानुपपतति 
स्यादिति तन्मन्तव्यम। एवं सति भाक्तमागस््रानमार्गस्योकर्षश्च 
सिद्धधतीयाशश्य परिहरति । उपदेशान्तखदिति । न धत्राभेद- 

हञानायोपदेशः, किन्तु यथाग्रिम्वगौपवगौरूयपारलाकिकानन्द 
फलकालोकिके कमण्यधिकराररूपमंस्तारा्थं गाफगुपदेशः क्रियते 
तस्ष्कारसस्छतं वच्छीरादिकमपि मूतादेभिरपि नीपहते मत्रति 

धन्यथाऽमेदानुपपत्तिरितिचेक्नोपदेशान्तरवत् ॥ स्वात्मत्वेन 
भगबज्ज्ञानस्य बाघधकत्व भक्तषु तदुपदशा नापपद्यतत्याशद्खया प- 
रिदहर्तीत्याशंयन व्याकुःवन्ति । # नन्विलयारि #।# धूयते इति #। 
पका दशास्कन्य उस्यत । 

आत्मत्वन ज्ञानाभावे एयन्तोऽन्यथापद्स्याथः । तदभेद्ोपदे 
शानुपर्पाततिरव्यभद्नुपपत्तिरिव्यस्याथः । नीद्यारभ्य, परिहर- 
तील्यन्त, दतिचन्नल्यस्यार्था व्याख्यातः । तत्रैवममिसन्धिः । पूवम, 
उपपक्नसूत्रे दासीद्राससुषृदधेदन श्रिविधा ठीटामध्यपानिनो मक्ता 
उक्तस्तत्र, नोडवोऽण्वपि मन्न्यून दति वाक्ष्यावुद्धवाश्टयन्तरङ्गः। भा- 
दिपदेन बजसास्तपि, रमण साद मथुरां प्रणीत इत्यादिना चिगादभा- 
वा उक्ताप्तभ्रोद्धव साक्चावुपदेशा व्रजखपु सन्दशन साक्षाच्च । तथा 
सतीतरषु तदावहयकत्थं फिं वाच्यम् । किञ्च तेषु चदुपदेशो 
विफलः स्यात् तदा भपाथंकायेकन्तत्वाज्जीवतुख्यत्वं चोपदचचतति तस्य 
तेषु फलमवदयमभयुपयम् । पवं सति पूर्वोक्तं सवमयुक्तमिति सू- 
श्रारेनाशड्ा दष्टान्तन परिहरतीति बोध्यः । इएटान्नं भ्याकुवेन्ति । 
# न हीत्यादि #। अत्र प्रथमार्थे वति;ः। तथाच फलान्तराथ यथा 
गायद्युपदशस्तथा मजनानन्द्ाथमयसुपदेश् इत्यथः । तस्यावान्तर- 
फरं # तत्सस्कारत्यादिनाच्यते । तत्तथा न प्रसिद्धमतः प्रकारान्तर- 
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यथा वा योगोपदेशसंसकृतस्य वैपुरग्यादिभिर््रोपहन्यते तथा 
भक्ते भक्तिभावस्य रमात्मकलेन सेयोगविपरयोगभावात्मकलाद् 
प्ितीयस्य प्रखयानलादतिक रालतेन कदाचित्तद्धामोदये तेन भ- 
क्त्रपुरादेल्िरोधनेऽग्रिमभननानन्दानुभवप्रतिषन्धः स्यादिति त- 
लिषस्यर्थं हानोपदे शम॑स्कारमस्छरतं तद्रपुरादिकं भगवता क्रियते, 
म तातममिदह्ान भगतवरतोऽभिपेतमिययः।अन्यथोपदेश्षानन्तरं बद्- 
वी गच्छन् विदुरं भरति, हहागतोऽहं विरहातुराप्मेतिन बदेव।एवमेवा- 
येष्वपि भक्तेषु देयम । अत्रोपदेशान्तरपदं भस्तुनोपदेशमिन्नमुप- 
देशान्तरपाहेति भस्तुनस्य तस्यान्यस्याभवादभेदपदेनाभेदोपदेश 
एषोय्यते। एतेन भगवान् सलीयानां भक्तिमावपरतिवन्धनिरासायेव 

माहुः । # यथः वेत्यादि # । पतच्चोक्तमेकादेश । अग्न्थादिभि- 
न हन्येत मुनेरयोगमयं वपुरिति । # अभित्रतमिति # मुख्यत्वेन 
अभिप्रेतम् । तथाचोक्तरात्या उपदेशस्य फलटानतरसस्यनात्मनि 
तदृमेदह्ञानस्य साफस्य सति न भगवतो जीचतुल्यत्वाप्तिनौपि 
क्ञानमार्गोत्कपे दत्य्थः। नन्वग्रोक्तरीत्या भजननन्दप्रतिवन्याभाव 

पवोपदेशफले, न ब्रह्मामेदानुभव दत्यत्र फिं गमकरमित्याकाह्वाया- 
माहुः । # अन्यथेद्यादि #। # पवमन्यष्वपि भक्तपु क्यमिति # । 
कुरक्षत्रप्रसङ्स्योत्कण्डावाकथेः, आहुश्च ते नटिननाभति वाक्याच 
केयम् । नयु भवत्वेवं तथापि सूत्र भदानुपपत्तिरिन्युकतं, न त्यमव्रा- 
पदेशानुपप्तिरिति । अताऽ्रायमेव सूत्रकारादाय हति कयं इान- 
व्यमित्यत आहुः । # अत्रत्या #। दणघ्रान्तकारिपरत्रमुपद्शान्तर- 
पदं प्रस्तुनोपदेश्षमिश्नमुपद शान्नरमाहनि प्रस्तुतस्य तस्य पकश- 
स्यामावादमेदानुपपत्तिपदमलप्रकं स्याव्ताश्ामदपद्नामदोपदेशा 
पव ठक्चषणयोखयत् इव्यमेद पदान्वयानुपपस्या शातव्यामिन्यथः । तन 
किद्धमाहुः । # पतनेत्यादि # । #पनर्नान# । उक्ताशद्भानिरसेन । 
मक्तदेहस्थितर्यागादेशादपि सम्भवेन तद्थमारमब्रह्माभदेषपद्- 
शफथनं न युक्तमिलयरूष्या उपदे शान्तरपदस्याथान्तरमाहुः । 

१२८ 
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सर्वं करोतीति हापितं भवति । अथवोपदेश्ाम्तरखदियस्यायम्थः। 
शरीराशरध्यापवतत्तद्धिमन भस्मा तं, न तु शरीरादि रिपयुपदे- 
शो ह्ञानमागे यथा क्रियते, तेन श्रीरादावात्मबुद्धधा यः स्नेहादिः 
सोऽपगच्छति । तथात्र सुतरेषामास्मनो श्वात्मा, य आत्मनि तिष्ठनि- 
सादिशरुतिसिद्धो जीष्ासनोऽप्यात्मा पुरषोत्तम इति बोध्यते । 
तेन पुरुषोत्तमे निरूपधिः सोहल्तःसम्बग्धतवेनातरनि स सिद्धधति । 
य्येव भावः पूरमप्यासीदेव, तथापि सहजस्य शाल्रारेखेन 
इनिऽतिप्रमोदो दाङ च भवतीति तथा । नैतावता जीवाभेद 
आयाति । अग्रे जीबनसम्पत्तिरेवोपदेशकार्य, न तु तेन पूत्रेभावो 
पदः सम्भवतीति सारम्। तेन गाने सवाधिक्यं पानाय भक्ति- 
बटपदयेने च सिद्धति ॥ ३६ ॥ 

# अथवेत्यादि # । तथाच स ज्ञानोपदेश पवदथौ,न त्वात्मग्रह्मामेद्- 
क्ानफलकफ इति न तेन क्ानोत्कषसिदिरित्यथंः । नन्येवं सति 
शानोपदेशवैयथ्यै नापेतीव्यारङ्ा परिहरन्ति # यद्यपीत्यादि # । 
# तथेति # । मवेययथ्यम् । # नैतावतेत्याि # । तथाचवं श्नानोप- 
देशस्य साथक्षयदेतावता भात्मत्वोपदेशमाच्रण न जीवस्य ब्रह्मा 
ऽभेद मायातील्यथः । तेन सिचमाहुः । # भग्र इत्यादि # । तथाच 
यत्र किञित्कायै विप्रयोगतहनमावश्यकं तत्ैवैवं प्रभुः करोति, 
न तु सवत्र । अतः पूर्वोक्तं स्वै सारमुपपन्नमिवयर्थः । एवं करणस्य 
प्रासङ्ककं फलमाहुः। # तेनेत्यादि # । ननूदवादिषु कश्षानोपदेशः 
पौराणः, स किमधमिह विचार्यत इतिचेत् । उच्यते । विधिश्च प्र- 
तिथधश्च निगमा हीत्यादिनोड्धवङृतप्रह्नन, मां विधत्तेऽभिधत्ते मा- 
मित्यादिना भगव दुक्तोत्तरेण च तस्य शरौतत्वस्फुटीकरणात्, स- 
देशेऽपि, एतवरन्तः समाम्नाय धति वाक्येन तथात्वादविचार्यत इति 
जानीहि। 

मत्र शांकरा दहिसूघ्रमेतदधिकरणमङ्गीकृत्य बृहदारण्यकश्यो- 
षस्तकष्टाडग्रक्मणयोर्भिन्नविधात्वमभ्यासादाराङ्य रूपामेदरदरैकविचं 
साधयन्ति ॥ 
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व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत् ॥ ३७ ॥ 

ननु तोऽ सो$सो योऽमो सो ऽहमिसेतेेयके तैत्तिरीयके चा- 
ऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मीति पठ्यते । अत्र मध्यस्य व्रह्मपदमुमयत्र 
सम्बध्यते । तेनास्या व्यतिहागोऽतो व्रह्मामेदः सिद्धश्ति । तथा 
लीलामध्यपातिभक्तानामपि कृष्णो ऽहम कृष्ण इति भाव उस्टेखश्व 

श्रूयते । अतत्तदभद ज्ञानं भक्तिफलामति पम्पुल्स्यमाम प्रतिा- 
दिनं बत्छरूपं बोधयति । रसात्मकतराद्धक्तः मय।गविभयो- 
गास्मकलाद् द्विपीयभावपरेके यथेहरेऽश्रुप्रलपादयो व्यभिचारि 
भाव्रास्तथातिषिगादभावेन तदभेदस्फूनिरप्येकः,स चन सादिक 

भास्करश्च सुत्रमेकीटृष्य उपदेशावदिव्यवं परित्वा पूर्वधकेव 
सिञ्चान्तयन्ति ॥ 

रामानुजास्तु म्यतिहारादिसूत्रद्यमश्र निक्षिप्येनदेव लिदा- 
म्तयन्ति । तद्रिदमुपसंहारस्वाष्यायसूत्राभ्यामव सिद्धयतीति तनैव 

गताथमतो न पृथक चिन्तनीयम् ॥ ३६ ॥ 

व्यतिहारा विरिषन्ति हीतरवत् ॥ सूश्रमवतारयन्ति । #नन्ि- 

ह्वाहि # । पतरेयके टदे धाकष्यमादित्यपुरुपे प्रत्यक्तम् । तैसिरी- 

यके तु जलस्थं ब्रह्म परत्य । # अश्रि # । तैसिरीयकं । # तनीड्- 
स्या ष्यतिहार र्यादि # । ब्रह्मपद्स्योमयन्र सम्बन्धन तदास्य 
्यतिारः खातपमनो ब्रह्मत्वविधामिन ब्रह्मणः खात्फत्यविघानन य्य- 

व्ययः । अत उक्तकपद् व्वत्ययाज्ीवस्य ब्रह्यामदः सिद्धति, तथा 

भक्तवाक्ये ऽपीति सद्यं भ्यतिहारस्वरूपे सूत्रेण वाधयति + 

तथाच यथमेददुशनस्य भक्तिफलत्वं न स्यादा नीलास्थानां अ 

ह्याभेदो न स्फुरत् । स तु स्फुरतीति ददयत इति पूर्वतः सिच्ा- 

म्तो न युक्त हत्याशङ्कायां भ्यतिहारस्वरूपमनन बाधयनीस्यथः । 

सुतं भ्याङ्गन्ति # रसत्मकत्वादिति + । # एकः स इति * पको 

व्यभिचारिभावः तथाच षिरहदशायां कश्चनात्मानं तत्वेन कि- 
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तदा स्वात्मान तेन वििषन्ति तै च सखास्मतेन । सोऽत्र 
व्यतिहारपदार्थ इयथः । अप्र । उदे्यविधेयभावस्फुत्ता न 
ह्ैतहानमलि किन्तु भावनामातरं भक्तानां तु विरहमावे तदा- 
त्रकलमेवाखण्ड स्फुरति येन वरटीलां स्वतः कुमैन्येतश्रथा तथा 
श्रीमागवतदकशमस्कन्धवरिहती परपञचितपस्माभिः । एप सति युरूयं 
यदौतह्ानं तद्धक्तिमिकदेशम्यभिचारिमेषवेकतरदिति स्षप- 
स्रणौचरयोखि हानभक्योस्तारतम्यं कथं वणनीयमितिमावः॥ ३७ 

िषन्ति। अन्याश्च तं स्वातमत्वेनाऽतो भिन्नवक्तृको व्यतिहारपदा, 

थौ, न तु त्वदुक्तरीतिकोऽतः कादाचित्कत्वान्न तस्य भक्तिफलत्व- 
मित्यथः । सुत्रयोजना तु, इतरद् अश्रुप्रखापादरिवद्, भक्तानाम, 
अहं छृष्णः कृष्णोऽहमिति उ्यतिहारो विकाषणवबुचिभ्वत्ययो व्य- 
भिचारिभावः। हि यते हेतोः विशिषन्ति । भगवद् व्रषटत्वेनाऽ्वरथा- 
दीनिव । अनेन प्रकारेणानास्मानं कदाचिदेव विशिषन्ति, न सवेदा 
अतस्तथेति। पतेनोदाहरणेन भक्युत्कषरसिदिं स्फुरीकुवेन्ति। # भ- 

परं चेत्यादि # तथाचात्र, लीला भगवतस्तात्ता ह्यनुचक्रस्वदासमि- 
का इति पूर्वै कथनाद्, रिङ्कयामास काप्यङ्घ्री कषेतीत्यावावलुकरणे 
सखातविस्तरणेन केवलम गवस्वस्परतरेष षोधनाखथत्यथं: । पव 
मय्येव सफर जातमिदलयश्रापि मावनामात्रं, चतुथपादे तदृघ्रह्मास्म्य- 
हमेव य शतयत्र ब्रह्माहमिति पदाभ्यामदयमावनामात्रस्थव बोधनात् 

पत्था तथाऽस्माभिः केवस्योपनिषदथेसंग्रहे स्फुरीङतमिति त- 
तोऽषयेयम्। अश्रामेदानुभावस्य विगादमावदशास्थव्यभिचारिभाव- 
या मक्तिमार्म विनियोगविचरेण साधनक्शायां सवेभावेन 
भजने मेदोपासनवदमेदोपासनस्याप्येकदेशत्वं बोधितम् । सवेभा- 
वेतैवा्ृत्स्नत्वपरिहारे तन्न विदोषाभावादिति ॥ 

यत्तु हीकरभास्कराचा्यौ पूर्वोक्तमेतरेयघाकयं, त्वं बा अह- 
भ्रस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसीति जाबालबाक्यं जोदाहत्य 
किमिह ष्यतिह्ारेणोभयश्ूपा मतिः कार्योतिकरूपेति संश्ये । उभ. 



३ अध्याये १ एदः। ११०१ 

सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
[री 

यङूपमतिकरणे इश्वरस्य निष्कर्षः, संसारिणश्चोरकषं आपयेतेल्ये- 

करूपेव कारयेति पूरवपक्षमुक्का उभयरूपव कायो। अन्यथा उभया- 

स्नानम्धकं स्यात्! नचाक्तदापाप्तिः। अनेन प्रकारेणाप्यात्मेकयस्ये- 

वाजुचिन्तनीयत्वात् । वचनप्रामाण्या्वन्र द्विरूपा मतिः कत्तव्यत्यु- 

यते । फल तस्त्वकमेव ददी भवति । यथाऽऽ्यानार्थऽपि सत्यकामादि
- 

गुणोपदेश तदृ शुण रश्वरः प्रसिद्धति तक्चारद्यादतुः । तव सङ्गतम् । 

तस्या मतेश्ैचनमात्रजन्यत्वे विशतेप्यविशपणमावस्फुरणेन तादश- 

आवनामाच्रं कायमिति सिद्धति, न तु तन भद्रोऽपेति । महायक्षान- 

त्वात् । नचानन फलत यैकारम्यसिद्धिरित्याप युक्तम । पूर्घोक्तन्य- 

धेस्तद्धिपयश्चतिमिश्च सिर्धेऽशांशिभाव तदपनदिनेकारम्यस्य वक्तु- 

प्रदाक्षयत्वात्। ययाऽऽध्यानार्थऽपीति मववुक्तन्यायनापि वाक्यप्रामा- 

ष्या्तदृगुणकभ्वरपरसिद्धिवद्धिशोवणविराप्यभावबाघनवसलात् 
तत्रा- 

तवयस्यैव सिद्धेश्च । लक्षणाग्रस्तं वाकयेकरदे शं, तस्वमसीलयाद्राय सक- 

लद्ाख्व्याकुलीकरणानीचिलयस्य प्रागेवोक्तत्वाश्चति ॥ 

रामान॒जाचायंस्तु । सवै खस्विर्ं ब्रह्म पतदार्म्यमिषं स्वं 

तत्वमसीत्यवगतसनीत्मभावविपयत्वादस्य वाक्यस्य नाश्र प्रतिषा- 

दूना्थमपू्वं किञ्चिदा । ततु वक्ष्यत्याःमति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ती- 

ति। नच सक्ौतमत्वाुखन्धानातिरेकण परस्मिन ब्रह्मणि जीवत्ना- 

जुसन्धानं जीवे च परह्मत्वानुखन्धानं त्य सम्भवति। तस्माद्नादर- 

णीयं वन्मतमित्याहुः । तवूपि यु्तमव । 

पतस्िक्नधिकरणे वैराग्यतपःसमाधपरपाकसिदस्य ब्रहमा- 

त्मामेदह्ानस्य मक्सिमागीयव्यमिचारिभावतानिरूपणन ब्रह्ममा- 

वप्राप्यस्ववोधकं, पीतकौशाम्बरेण च विदितमिति विशव प्रतिपा- 

रितं हेयम् । क्षानमार्गिणां तावतैव ब्रह्ममावात्मकफलसिदे- 

रिति ॥ ३७ ॥ १२॥ 
हेव हि सद्यावृयः॥ फलमक्सयुत्छयै साधयिन्या साघनतो- 

ष्पि तत् साधयतीत्याश्यनाधिकरणं वदृन्ताऽवतारयन्ति । 



११०२ सप्रकाक्षे अणुभाष्ये । 

अथेदं विचायते । पराप्तमक्तेः पुरूपस्य सर्यश्षमदमादयो 
विधीयन्ते, न वेति । फलोपकार्यन्तरङ्गमाधनलच्छुदधौ सयमेव 
चित्ते मगवसमादूमायिपम्भवाद्विधीयन्त शति पूरैः पक्षः । तादृशस्य 
ते न विधीयन्त इति सिद्धान्तः । वत्र हैतुमाह । हि यस्माद्धेतोः, 
सेव भक्तिर सयादिसतरसाधनरूपा । तस्यां सयां सत्यादयो ये 
्ञानमा्गे विहिततात् कटटिन क्रियन्ते भुमुष्ुभित्ते भक्तहदि भगव- 
सादुभीवाव् स्वत एव भवन्तीति न विधिमपक्षन्त श्यथः ॥३८॥ 

कभयेलयारि*यथा सदयं परं परसल्यमित्यादौ ्यानार्धयथाच शान्तो 
वान्त इत्यादौ शानो्तरं सष्यशमदमायो विधीयन्ते तथा प्रात्तभक्तेः 
पुरुषस्य मक्षयुत्तरं ते विधीयन्ते, न वेति संशयः। फलोपकायोन्तर- 
साधनत्वात् कलस्य भगवत्प्ातेव्पकारी मुख्यं साधनं भगवद्ा- 

विभौषः । तस्यान्तरङ्का चि्षशुदिस्तस्याः साधनानि सत्यादीनि 
तस्मात् । पतदेव विषणोति । श्ुखौ सत्यामेव चित्त भगवनवराषिभौ- 
घसरम्मवादिति। अतो यथा सम्परायाधिकरण उपन्यलेवक्यैमकतेः 
पूर्वं ते विधीयन्त ृत्युक्लीयन्ते, तथा भक्त्यु्तरमपि ते विधीयन्त 
इति पूवैपक्षः। तादरास्य प्रा्तमकतेषते सत्यादयो न विधीयन्ते । भ- 

ता त्वनन्ययेति वाक्ये अन्यसाधननिरपेक्षयेव भक्त्वा हानव्शंन- 
प्रास्ीनामुक्तत्वात् तथैष संसिद्धेरिति सिद्धान्तः । तत्र सिद्धान्ते यु- 
क्तिमि्य्थः । सुत्र व्याकुषैन्ति । # हीत्यादि # । यत् कमेभिय्तप- 

सा हानवैराग्यतश्च यत् । योगेन हानधमेंण अयोभिरितिररपि । स्वै 
अद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लमते$ जसेति । धमेः सत्यदयोपेतो विधा घा 

तपसाम्विता । मद्भक्त्या ऽपेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हीतिचख 

एकादशे भगवद्वाक्यात् तैव भक्तिरेव सवेसाधनङूपा । अतस्त- 
येलयथैः ॥ 

अत्र शङकरमास्कराचार्यो, इदमेकसूबमधिकरणमङीङ्य, 

बृहदारण्यकोपान्ते, स यो हैतं महक प्रथमजं वेद सत्थ बरह्तयुपक्- 

भ्य, जयतीमान् रोकानिति कलमुकम । अग्रे च आप पवेद्मच्र भा- 

सत्ता आपः सल्यमजन्तेति प्रकृत्यानन्तरमुस्यते, तचत्तत्सत्यमसौ 



३ अध्याये ३ षदः। ११०६३ 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९॥ 

पूते शासोक्तालिकसाधनशूपतं भक्तेरुक्तम । तदादाय 

मधुना युक्तिपभतिबन्धकरतेन देयत्वेनोक्तानां कामादीनापपि 

[= र 

स भादित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषः, यश्चायं दक्षिणेक्षन् पुर 

घ इत्यादि । वतो, हन्ति पाप्मान जहाति चति फलमुच्यते । तत्र फ- 

ल्नकाद्धिधामद पति परापत सेव पूर्वोकतैवेयं चिचा । दिरईेती । सल्या- 
कयः पूरवग्रङृता एवात्र तच्तत्सत्यामित्यनेन परामृदयन्ते । श्यानयधि- 

ञ्रलम्बन्धाच्यकविद्यम । फलं तुपनिषोरहरित्यहामितिचोक्तयो- 

म तु विद्ायास्तवरस्माददाप शृ्याहतुः । तदयुक्तम् । सौ ब्रस्यादिपव्- 

श्यासङ्कनः। उत्तरस्मिन् वाक्य हि तचन्तत्सल्यामिति तत्पवन सस्य 

मात्रमाङ्प्यने, र त्वन्यकिञिदादिपद बोधितं तस्मात् । नच पूवंषा- 

क्य स्यानाविशपाक्तिर्यैन तदरकयादैकयं सम्भाव्यम् । किच सवधद्- 
न्तप्रत्ययाधिकरण शाखान्तराधिकरणाक्ताख्रयो हेतव दकविचाथ- 

मारतास्तत्कथं तश्रानुक्छात् प्यान्विशोषात् तत्मिद्धिः ! नापि केव- 

सादपेकष्यात् चद नाधविरशेषादिल्यस्य म्यमिचारिल्वापत्तः । कथं 
सर्व्यावचया पू्चमुपनिषदोः प्रसङ्गे विचायमाणा पूचवाक्षयोक्तया 

्वकयमस्मारयन्ती कथमकस्मार् स्मारयत् । अतः काद्पनिक ए्- 

धायं विचार हत्युपक्ष्यः ॥ # 

रामानुजाचायस्तु, न धा विरोषादिष्यन्राक्ष्यादिन्यव्यानभदद 

विदयामदस्यो ततरवाश्य साधितस्वादब्र च बाक्यद्य फलमद्य ह 

दयमानत्वाद्वस्याभदेन ङपमदस्यापि सस्वावुत्तरयाक्ष्य उपामनमेद 

सति कथ पूर्ववाक्योक्तेनास्यमिदरः सम्भवति । कि अकरविद्यात्व फ- 

टसरदस्योपानिपदृगुणनिवन्धनत्वम् । तस्व तश्षिवन्यनस्यन याधकनिवू- 

सो चचैकचि्ात्वामिलयन्यान्याश्रय इति दूपणमाहुः ॥ ३८ ५ 

कामादीतरत्र तश्र चायतनादिभ्यः ॥ सूत्रप्रयाजनमाहइुः। # 

यादि # । # तदादशचीधमिति + कैमुतिकस्यायन तदृयम् । 

तनाश्य प्रास्गिकत्वं योषितम् । सूत्र व्याकनत पूरवक्तिं बिमजन्ति। 



११०४ सपकाशे अणुभाष्ये । 

भापतसभ्वन्पन्पुक्तिमाधकतमुच्यते । भक्तिस्तु विहिताऽविहिता 
चेति द्विपा । माहास्म्यङगानयुतेखरसेन प्रभौ निरपयिसेहा- 
सिक्रा विहिता । अन्यतोऽप्ाप्ठलाव कामाग्रुपाधिजा सा तवि 
हिता । एवमुमयदिधाया अपि तस्या मुक्तिसाधकलमियाह । १ 
तरन्र बिषहितमक्तेरिति शपः । कापाश्रुपाधिजस्नेदरूपायां कामा- 
येव सुक्तिपाधनमियथः । भगवति चित्तप्मेशहेतुखात् । आदि- 
पदात् पुत्रतपक्रन्धितलादयः। स्नेहलाभव्ेऽप्यप्रिहिततमगवद्ि- 

पयकतयोरावेशेपाद् द्रेपादिरपि सग्हयते । तेन भगवसम्बन्धमात्र- 
स्य पोक्षपाधकलमुक्तं भवति तत्र विहितमक्ता्रिसथः । शास्रे स- 
वैथा हेयलेनोक्ता गृहाः । सर्वनिपरेदनपूयैकं गेषु भगवसेवां कु- 
तां तदृपयोगितेन तेभ्य एव सुक्तिभवतीसयेः । पएताणानां शा 
मगददुश्ा एतेति ह्ञापनायायतनपदम्तिषु तथा प्रमोगप्राचुयीत् । 
आदिपदेन स्ीपुत्रपवादयः सेशन्ते । एतेन हानादिमागादुकषं 

शवलः धक्का 

# सक्तिरित्यादि # । # अन्यतो शप्राप्तत्वादिति # व्ाखव्यतिरिक्तहे- 
त्वन्तरात् प्राप्तत्वात् । ध्याक्रुवेन्ति । # एतरत्रत्यादि # कामादेः कथं 
ञुकतिसाधनत्वमित्यपेक्षायां, "कामं क्रोधं मयं स्नेहमेक्यं सौहदमेव 
घा। निल हर विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते' इनि दशमस्कन्ध 
वाकयानुसारेण हेतुमादिपदस्या्ं तत्फथनतात्पय चाहुः । # भगव- 
सतीत्यादि # सूत्ररषं व्याकुवन्ति । # तत्रत्यादि # पतदृप्र, चका- 
राथवोधिका माहात्म्यक्षानेलयादिका फक्किका युक्ता, सा टेखकप्रमा- 
दात् पश्चात्पातितास्तीति शेयम । ननु कामाद्रीनां कथ तथात्वमिव्या- 
काट्ाया साभ्रं हेतुं व्याकुवन्ति # शाख त्यादि #। इदं चाग्रे, ग- 
हिणपसंहारस्त्र सेत्स्यतीति क्षेयम् । अच्रायमेवाद्ाय इत्यत्र गमक- 
माहुः । # पतादशानामिल्यादि # । # प्रयोगप्राचुयदिति # अण्ड- 
मुन्पादयामासुमंमायतनमुत्तमम् । पञ्चायतनपूजेत्यादौ तथात्वात् 
धूवाकतं प्रयाजनं निगमयन्ति । # पतने्यादि # । # एतेनति #। 



९ अध्याये ३ एदः। ११०५ 

उक्तो भवति। बाधक्रानामपि सापकतराव । माहात्यज्गानपू्वकस्ेे 
सयव भतैलन पठने कामोऽपि सम्भवतीति पनाय चकारः॥१६॥ 

पूर्वसूत्रे मगवद्धक्ति्दस्यात्र च, गोप्यः कामादित्यादिमत्तमस्कन्ध- 
वाक्ष्यात् । कामादीनामविहितभक्तिहनृनां, भक्तिरस्य भजनमिन्यु- 
क्त्वा, पतदेव च नेष्कसम्यमिति विहितमक्तः संन्यासरूपतायास्ताप- 
नीये धावणादृ, मद्ात्तयातयामानां न घन्धाय गृहा मता इति वा- 
क्याद् गृहादीनां च मुक्तसाधनत्वस्य कथनेन । चकारसूचितमथे- 
माहुः । # माहन्म्यलयादि # । # शतिङ्ञापनायेनि # ति हतार्विहि- 
तमक्तौ फामादपीति ज्ञापनाय । अत्रोमयाभक्तयोः खरूपवलसाधन- 
योर्विचारेण पु्टिमक्त्याधितमयादाभक्तिबाधकं, वाम ऊरावाथिधिय 
दक्षिणाङ्प्रिसरारुहं खितमिति विशेषणं प्रतिपातं कातय्यम् ॥ 

अन्ये तु, अथ यदिग्रिमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डराकं वष््म 
दहरोऽस्मिन्नन्तर आकारा द्युपक्रम्य, पष भात्माऽपहनपाप्मा विजरो 
विमृल्यु्विंशाको तिजिघत्साऽपिपासः सत्यकामः मल्यमङ्कर्प इति 
छान्दोग्य आम्नायते । सर वा पय महानज न्मा याऽय विज्ञानमय 
प्राणिषु । य पोऽन्तहृदय आकाशस्नस्मिञच्छन सवस्य वा सवस्व- 
दान इति वाजसनयक । तयारंकविद्रं परस्परगुणापसहारा भवल्त- 

चति सन्देह कामादिसूत्रणकविद्मुपसंहारं च सिजारन्वीकरुवन्ति। 

कामादीत्यन्र कामपदं दवदत्त दत्तः सत्यभामा भामतवन्नामेकद्- 
दाङूपम् । तन सत्यक्रामाचा वाजमनयके वरित्वाचादकछान्दाग्य उ- 
वसहाया; । हृदयायतनस्य वच्स्येह्वरस्य लाकामम्भदप्रयाजनक्ष- 
सलुन्वरूपभ्वरधमस्य च समानत्वादिति चाहुः । 

त्न्त्यम् । तां सत्यक्षामपदस्य यागिकल्वन नामत्वाभा- 

वात् तदकदेशस्य कामादिपदस्य नामेकददानाया वक्तुमद्राक्षयन्वा- 

त् । भथ दत्वं तदापि तदूकदेश्ान कामादिपदन ब्रह्मेव समपणीयं 

नतु तदृगुणा अपि। दष्टान्त तथव दरानात् । अथ यागक्दत्व, नदा- 

ऽपि कामपदस्य सकामादिपदंफद शतायास्तुल्यत्वान्मरनामयादि- 
याक्ष्याक्ता अपि धमा वाजसनयक् कुता नापसहियरन् । एता षा 

६९९ 
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आदरादरोपः ॥ ४० ॥ 

ननु निखानां बणौश्रमधरमाणां भगवदधरमाणां चेककाे प्राप्नो 

युगपदुभयोः करणासम्भवादन्यतरवाभे प्रापि कस्य स्यान्न कस्ये- 

ति स्यात् सशयः । तत्र कणां खखकाले विहितानामकरणे 

प्रयवायश्रवणादितखाऽतयाश्रवणाद् अन्यदापि त्तिसम्भवात् 

यर अस [न 

तस्यानेनैकविदयात्यामावः । हृद्यस्यायननस्य वेद्यस्यदवरस्य सस्य 

संकद्पत्वाकारात्मत्वस्य समानधर्मस्य सच्वात् । किथ । यद्याय- 

तनादिकमतरे कवित्वादि सम्पाद कस्वन व्यासचरणानामभिप्रतं 

व्याला कामादीतरत्र वरित्वादि तत्रति च्रुयुन त्ववं सन्दिग्धं यदे- 

यु: । किञ्च । स्वदान्तप्र्ययाधिक्रण चोदनाद्यविराधादिल्यनन 

आखास्तराधिकरणोक्ताश्चत्वारस्रयो वा हवा विद्यकार्य संगृही- 

ताः । तद् यद्यायतनादिमिरद्गाक्रियत तद् तस्य हनोत्यतिरकव्य- 

भिचारः प्रसञ्ञ्यत । कनिपंयरद्वीकार यत्किञचिद्धतुमत्वस्य यत्र 

्षापि सौलभ्याद्द्यमिदश्चोच्छियित । प्रहत च चोदना भिद्यत | 

पकष्रान्वप्रत्यं विजिज्ञासितव्यमिति वाक्याद् । अन्यत्र च, ए? 

यदूति वाक्यात् । आख्या च भिद्यत । वाजसनेयक दहरविद्या 

सयाया अग्रसिद्धत्वात् । तत्तद् गुणकस्थद्वरस्य वच्न्व तु रूपम 

पि सि्यने इनि कथं विंधकयम 1 अथ यथाकथञ्चित् त चत्वारस्रयो 

वा हनय आनयास्तदा तत एव एक्िश्वसिद्धरनत्मृजमायक्यं वु- 

रुपपादमित्यगतिकगतिकं नत्प्रपञ्चरूपत्वमस्यत्यवधय
म् ॥ ३०॥ १३२॥ 

आदृगदतोपः ॥ पूवौधिकरणेपु साच्विक्वानां कृतानां ज्ञानाः 

सक्तिवारणाय क्ञानमागाद्धाक्तमागेस्य फलतः साघननः स्वरूपतः 

सम्बन्धनश्च)त्करषः प्रतिपादितः । अतः परं ये इता राजसास्तर्घा 

ञान रुखयभावश्पि कमण रच्च मानत्वात्तन्निरामाय कमकरण- 

निर्णयायाधिक्ररणमार्मत इदयारायन सूत्रमवतारर्यान्ति । # नन्वि- 

ह्यादि #। # कस्य स्यादति # । कस्य वाधः स्यात ।* इतर 

तरति # । मगवद्षु । सिद्धान्तं विर्यं सूत्र विवृण्वन्ति । 
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सावकराषसेन तेषमिष्र वाधो युक्तो, न तु निखक्राशानामिति पूव 

पकः । ततर मिद्धाननमाह । आदराद्िति । व्र्मयहप्रकरणे तै- 

त्िरीये पते--अमिति परतिपत एन यजुखयीं विधां भये- 

पा वागितलपरमपक्षरं नदेनदवाऽभ्युक्तपृचो अक्षरे परमे न्यामन् 

यस्मिन् देवा अथित्िञ्ने निगेदुषम्तन्न रेद किम ऋचा कौरिप्याति य 

#ब्रह्मयनेस्यादरि # । # व्रह्मयननधरकगण दति # । तैत्तिरीयाणामा- 

रण्यन्त खाध्यायन्राह्मणि । श्रुल्यधस्तु. व्रह्मयजन यक्ष्यमाण अमति 

प्रतिपत् प्रणवा्च प्रथममुद्चारयत् । प्रतिपाद्यत ह्नि पञ्चमा 

लकारः । पूर्वोच्चारण हतुः । पन्य जुरया विदां प्रति । अयं यजू- 

ङपः प्रणवमन्त्रन्र्यी विद्यां लक्ष्य हृत्य प्रतिनिध्रिरूपा यतम रस्ति । 

त्चाथर्वण स्पुटम् । तस्य चे प्रणवस्य पूव मात्रा पृथिव्यकारः स 

चऋम्मिच्रग्वदा५श द्वितीयान्नरिक्षम उकारः म यनुर्भियनुषदम्त्- 

तीया चौः स मकारः स साममिः सामंवद् इति सायणभप्ये । 

स्तुतस्तु, आधवणानां गापथव्राह्यण इन्द्र प्रजापनिमवाद्ं प्रजा- 

पतिना वदघ्रये पकाक्षराऽ्थववाद मात्राय इति व्ययम्यापनात्, 

नत्तिरीये गृहक्नारायण, अभमिन्यकाक्षरंबरह्मतिश्रावणादृत्राऽ्माश्र पव । 

नच च्थीध्रतिनिित्वात्रसेवः । द्रादशस्कन्ध, सवमन्त्रापनिषदेग्- 

बीजं सनातनमिति वीजन्वनव्राधनाद् यथा पुस्तफटिणिनोलरं नन्मू- 

पुस्तके प्रनिव्यवहारस्तथा च्रयमू त्वात् प्रतिन्वम् । पकदश- 

स्कन्ध वदः प्रणव पवाग्र इति प्रथमदरलयुग नन्मात्रद्ाध्नालत 

सद कारय प्रणव्रनवति चा नस्य त्रगीप्रतिनिभवित्वमित्यदाचात् । ण्या 

वागिति । सववग्वीजन्वात् मयवाग्रपम् । नयाय छन्दागा भाम 

नन्ति । तच्था शदरूनास तरणि पणनि सन्नुणाग्यवमोङ्भूरण स्था 

वाक् सन्तृणानि । अद्वत्थादिपदेषू ददयमानास्तन्तुमदशा अवय- 

धाः शदुःवस्नेयथा ्नस्नानि पणोनिं व्यानानि नददोद्ुरेण सर्र 

घाग्व्याप्तति सायणमभाप्य । पनन्परममन्नषर मिति । पनद्धयवाक्षर ब्रह्म 

तद्धवाक्षरे परमिति काटकथुनः । तदनद्चाभ्युक्मिति । तव 
॥॥ 

तत्परमं प्रह्यरूपमक्षरं बश्यमाणदचा स्पध्रमुकमिन्यवं हयः । क्रयं 
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शतृ इमे समासत इति । अत्र कऋक्संबन्धिसेन वर्णात्मके 
वस्तुतस्तु परमव्यामात्मके अरे ब्रह्मण्यो्कारे वर्मन तल्लोक- 
वेदभसिद्धं परं ब्रह्मयोन वेदस किम् ऋचा करिष्यतीसनेन 
तदङ्ान वेदाध्ययनस्य निप्फलखमुच्यते । एवं स्ति तदृक्तकरम- 
णोऽपि तथातरमायाति । एतेन भक्या मामभिजानातीति वाक्या- 
त् परव्रह्मस्वरूपज्ञानं भक्सेति भक्ताः सन्तः पुरपोत्तमव्रिदो ये 
तेषामेव वेदाध्ययनादिकं फसपरदं नान्येपामियुक्तं भवति । अत 
एव श्रीभागततेऽप्युक्तम, ऋषयोऽपि देव युप्मलसङ्गमिमुखा इह 
सञ्चरन्ति, ससरन्तीति वा । अन्वये निदर्चैनम् । ये इत् ईवरतरेन 
तत्पूर्वोक्तं परं बरह्म विदत इमे भक्ताः सर्वापेक्षया सम्यक्मकारेण 

पटित्वा ्याकुवैन्ति । # अत्रेत्यादि # । श्रुकषसम्बन्धित्वेन वर्णातम- 
के, वस्तुतस्तु, पतद्धयेवेति काटकश्चुत्या, यो वेद निहितं गुहायां 
परमे भ्योमक्निति तेत्तिसीयश्रुतेश्च परमव्योमात्मके ॐकारे, यस्मिन् 
देवा अधिविदवे निषरेवुरिति देवनिषदनस्यानत्वाल्ोकात्मकफे अक्षरे 
ब्रह्मणि, उक्तशुतो नि हितत्वेन श्रावणाद्गीतायां, तद्धामपरमं ममेति 
वाक्यान्न तश्र प्रतिपाद्यत्वेन खरुपेण च वस्तेमानं, तम्, अतोऽस्मि 
रोके वदे च प्रथितः पुख्योत्तम इति गीतावाक्याल्याकवेदप्रसिद्धं 
परं ब्रह्मयोनवेद्, स फिम् चा, ऋगिति वेदमात्रोपलक्चकं, वेदेन 
कि करिष्यतीति । रषं स्फुटम् । ऋष्रय इति वाक्यं तु तृतीयस्क- 
न्धे नवमाध्याये । # अन्वये निद्शेनमिति #। तदशातुर्वदाध्ययन- 
सद्भावेऽपि तन्मुख्यफलाभावादन्वयव्यभिचारे निद्दानं शरुतिः शी- 
भागवतवाक्षयं चाहिव्यथः। 

अथवा, इदमभरमेण सम्बध्यते । तथाच वक्ष्यमाणेन वाक्य- 
हषेण श्वुतिक्लोनवतां भगवत्ासिरक्षणं निद शनमहिलयथः। तदेव 
शुतिरेषं व्याकुवन्ति । # ये शत्यादि # इ्रित्यवघारणे । तथाच 
प्रणवाथभूतस्य भगवतो यज्जानं तस्यावदयकत्वं तदक्ञानेऽध्ययनादि- 
न्कल्यं च बोधयन्त्यानयचौ मगवद्धानसाधनीभूतायां वरणसाध्या- 
यां भक्तावादरो दर्तः । एवं शुलन्तरे साधनमक्तावध्याव्रः भ- 
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भगवननिकरे श्रीगोकरुखवेकुष्ठादिष्वासत इति । तेनाञ्येषपां स- 
म्यगऽपत्त्वमथांक्षिप्ठ मयति । पुरःस्थितार्थवायीदंशब्दपयोगेण 
चान्येषाममत्तुसयतवं श्रुतेराभेभतपिति ज्ञायते। जदा तायामपि, तमु 
सतोतारः पूर्व्यं यथावद् ऋलस्य गर्भ जनुषा पिपत्त॑न, आस्य जा- 
नन्ता नाम चिद्रिषिक्तन महन्ते विष्णो सुमर्वि भजामह इयाधूग्म- 
रन्पेभ्यो धर्मेभ्यः सकाशाद् भगवरद्धरमप्वादरः श्रूयते इति तेषाम् 

व्यत व्याश्येनाहुः # ऋगित्यादर # । अधस्तु, हे स्तोतारो मवुत्क- 
पवणेनपराः । इयं वेदानामुक्तिः। त टोकवद प्रसरं, पूव्यं पूर्घस्य 
कारणस्य सम्बन्धि सवेकारणकारणङूपं यथाविदः यथावत्तःस्थस- 
पवेत्तारो भवन्तः । ऋनस्य सूनरनवाणीरूपस्य वदस्य गमम् अन्नर्नि- 
हितं जनुषा स्वस्य सस्पृणजन्मना यावज्ञीवमिति यायत् । पिपत्तन 
पूत्तियुक्तं सन्तं कुरुत, सन्तोपयत । अश्र यथावयो र्वा पृणश्षा- 
नानां दह्द्ियप्राणान्तःफरणजीचविनियोगं मगवत्तोषाथं दशयति 
भुतिरति भगवदधर्मषु श्रुतरादरः स्फ़टति । अथ भगवसापाभावे 
किमपिन सिध्यतील्याश्यन पूर्वाक्तकरणाशक्तावनुकन्पमाहोतर- 
यन । आसमन्ताद् अस्य परमपुरुषस्य नाम अखण्डशाद्द्रह्मरूपस्वेन 
जानन्तो, विवक्तन विरोवेण वदन । नाम्नः स्वरुपं वित्वा तदैव की- 

तयत । अनुकर्पन कथं सन्ताप इत्यतो नामस्वरपमाह । चिदिति। 
उ पटक्षणमतत् । सर्कद्नन्दात्मकम् । तथाच नाम्नो न्नानरूप- 
स्वा्तदृद्वारा भगवनोऽपि कशषानं मविप्यति, तेन तोऽपि मविष्यनी- 
त्यथैः। नामखरूपस्याप्यक्षाने तपुपार्यं गुरुपसलिरपमाह । ह विष्णो 
ते त्वत्सम्बान्धिनं महः तजोरूपं समभिव्याहारात् न्वस्तजोरुपं, 
छमतिं निर्दोषपृणेगुणत्वेन भगवन्तं जानन्तः । सुतरुद्धि मक्तमिति या- 

वत्, ते भजामहे । तथाचान्यो भजतु, मा घा, षयं तु भजामरह हति 
शुतयः स्वङ््तिं ्दोयन्ति। अनन ततुपायेऽप्यादरो ददतः तेन भ- 
गवद्धमोणामत्याहतत्वं बोधितमिति हेयः। इत्याचुग्मिरिन्यारिपदेन, 
प्रतम्ते भद्य हिपिविष्टनामेत्यादीनां संग्रहः । एवं भुनिद्ठयेन भगवयच- 
मष्वाद्रे थतेः सिद्धे तेषामेव मुस्यकाल करणं सिद्धमिति तेन पू- 
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अलोप एवेयथंः । एतेनाकरणे प्रयवरायश्रवणादिप्यादि यदृक्त 
तदपि प्रलयुक्तं वेदितव्यम् । करणेऽपि वैय्यात्तदपरिहारात् । 
एषं पति यदकरणे प्रयवायकयथनं, तेन तस्मादवकाद प्राप्य ग. 
णकालेऽप्यकरणे तथेति वस्याशय इति ज्ञायते ॥ ४० ॥ 

नन्येवन्तात्पयकले श्रतेरुपनयनादिवत कर्मोपयोगितं भ- 
क्तितञ्जङ्गानयोः स्यादिति कमेण एव प्राधान्ये, न तु भक्तः 
सिद्धथतीयाक्ङ्कय मक्तितञ्जङ्ञानावरह्यक्रलपबोधकशरुतितात्पयं- 
माह ॥ 

उपश्थितेऽतस्तदचनात ॥ ४१ ॥ 

तयोयुगपत्ररणेऽनुपास्यतेऽपि यदि पूं भगव्द्र्करण- 
मुच्येत तदा लदुकतं स्या्नतवेवे किन्तूमयोयुगपत्करण उपस्थिते 
बलावलविचारे क्रियमाणेऽत आदरद्धतोसतदचनाद्धगव्दधर्माणां 
बरवस्ेनारोपवचनान्न कमद्गलमतेपां सिद्धधतीसथः ॥ ४९ ॥ 

सेपक्षयुकत्युत्तरसिदि स्मारयन्ति । # प्तेनेत्यादि क तहि प्रत्यवाय- 
थवणस्य का गतिरिल्याकाद्रायां तामाहुः । # पर्वं सतीद्यादि # । 
# तेनेति # । कथनेन । # तस्मादिति # । भगवद्धमोत् । # तथे. 
ति # प्रदयवायः ॥ ४० ॥ 

उपश्ितऽतस्तद्ध चनात् ॥ सूब्रमवतारयन्ति । # नन्वेवमिलया- 
दि # उक्तशतिक्षयां मगवद्धमोद्रे बोधिते भगवद्धमेकरणो श्रत्यु- 
क्तानां कमेणां साथक्यं नान्य येलेवं भुतेस्तात्पर्येण उपनयनादिवद्ध- 
्यादेस्तद् न्वं कमेणश्च प्राघान्यं सिद्धतीत्याशद्खा भक्तयाद्यावहय- 
कत्वदोधनतात्पयैमाहेत्यथः। सूत्रं व्याक्रुषैन्ति। # तयोयगपदत्वा- 
दि # यनुद्रोष्मणधरुतो भगवज्ज्ञानस्यावहयकत्वं योध्यते । तेन स्वा- 
ध्यायावर्षनद् शायामापि तदावद्यकत। आयाति । ऋक्संहिताक्षुता- 
वपि, थथाषिद् इति, जानन्त इति च स्लोतृचिशेषणाद्विधेयस्य भग- 
व दमस्य करणे शानस्याधिकारप्रयोजकत्वं लभ्यते । मन्त्राणां विधा- 
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तन्नि्टरिणानियमस्तदुष्टः पृथग्ध्प्रतिबन्धः 

फलम् ॥ ४२॥ 
[ 1 "गीर व्लम्यकष्क 

यकन्वं सु, वसन्ताय कपिञ्चकतानालमेतेत्यश्र परेराहनम् । वसन्ताये- 

ह्यदीनां न मन्प्रन्यमिति स्वपक्षभ मन्त्राणां स्वां प्रमाण्यस्याङ्गा- 

काराद्वधिराकषीण्ड्यामाय विधायकत्वं न हीयन । अता मुमुक्षु 

णां अगवद्धमौ अवद्या । कमणि तं, तमन चदानुवचनेन ब्राह्मणा 

विधिद्धिपन्ति बरह्मचृण यद्चन पमा शरद्धया भनाशकेनेति धुतर्वि- 

विदिपायामवोपक्षीणानि। क्षानपर्मन्तत्वपक्षप्यागवूपकारकाणीति 

विविद्धिपाक्तेव टश्यत इति दूरापाम्ते तन््राघ्रान्यम् । पव कानोत्त- 

स्यन्र कथञिद्ठणौश्चमधरमा भगवद्धमीश्च युगपत्प्रा्तान्तत्र प्रत्यवा- 

यादिषाधकषाक्येः प्रखदुयलमाव यरपरीत्यन भान तदपवादायावू- 

रः प्रकाश्यते ; ततश्च भगवद्धर्माणां श्राघाभावः सिद्धति । तथा स- 

तीतरयामादरामावप प्रःयवायभ्रवणवयध्यपाग्हागाय तेवां गीण- 

काल करणमद्धाधानवद् व्यवस्याप्यनऽनो न भक्तानां कमो इत्य- 

मत्यथ्ः। अश्र क्ममणामनादर्युन्पादनेन मगवद्धमापविरदधरौस्या 

तत्करणस्य व्युत्पादनेन च निष्कामनिन्यकमहतियाधकम्, मपा- 

शिता्काश्वन्यमिति विद्नाचणे प्रतिपादिते नयम् ॥ 

शङ्ूरभास्करचार्या तु ध्रे्वानर्गवद्यक्तम्य प्राणाग्निहात्रष्य 

भोजनलेप लोपा न वति शद्भायां टापं सिद्ध।न्तयतः। तत्रादराभीना 

वयम् । 
रामानुजाचावास्नु, षदं सूतव्रहय कामादिम्न्ररापन्यना ङ्गी 

लय तत्र मोक्षार्थिनां नििशवापासक्रानां मव्य क।मत्यादि वहशिन्वा- 

दिकमपि हुप्यने इति दाड्मनिदृत्तय भं द्रान्दराम्याक् सर्वच रा- 

कषु ष्ामचार हति फल्यं मासारिफरमिति शद्ूमनिरामाय हिनाय- 

{नि मन्यन्त । अग च परविषये विचार इनि पूर्वाक्तमनद्यापक्ष- 

याऽयमव्र युक्तः ॥ ४१॥ 

तश्निद्धारणानियमन्नददषटः पृथग्धयप्रतिव्रन्यः फलम् ॥ 

ननु यदत तर्हि गौणमुः्यन्यायन कमणामग्रया जकत्वात् परम 
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अथेदं मिचा्ैते । पुरुषो ततमविदः कम कतमय, न पेति । 

तत्र मात्रयफलातमके तस्पिन् सम्पन्ने पुनस्तस्य सतोऽपुरुषाय- 

स्व करणमभयोजकमिति न करैन्येतरेति पूर्वपक्षः ।.ततरःसिद्धा- 

नमाह । तनिद्धरणेयादिना । अत्रेदमाकूतम् । भक्तिमार्गे हि 

प्यदापुष्टमदेनालि दैषिध्यम । ततर मर्यादायां पुष्टो चेताह- 

ञस्य न कर्मकरणं सम्भवति । अत एत्र तैत्तिरीयकोपनिपतसु 

पञ्चते । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति । एव ह 

बावन तपति किमह साधु नाकवं किमदं पापमकखमितीति 

श्रुयते चोमय्िधानामपि क्मेकरणमम्बरीपोद्धवपाण्डवादीनाम् । 

एवं सलयुभयतिधानां मध्ये, मम॒ कमकरणे भोरिच्छा्तीति 

यो निद्धारयति स करोति । य पएतद्विपरीते सत न करोति । 

यथा शुकजडादिः । एतननद्धारच भगवद धीनोऽतो भक्तेप्मपि 

तजनिद्धारणानियमो ऽतः कमं कर्मव्यपरवातन्निद्धारणे ताधुनिकानाम्। 

ए सतीच्छाज्ानवता ततमनदेहवता च कर्मं कतेव्यमिति तिद्धम् । 

तवोमयोः फठ वदन्नादावाच्रस्याह । तद्दष्टेः । तस्या भगव 

दिच्छाया दष्ट्गिनं यस्य स॒ तथा । तस्य जीवरहृतक्रमफराव् 
[र 

हंसेखिव भकतेष्वपि ततप्रापिरेव न सम्भवतीति व्यथः पूर्वोक्तो 

विचार इन्याकाङ्कायां पाक्षिकपरापि हृद्य तत्प्रयोजनयोधनायेद- 

अधिक्करणमित्यादायन संशयपूवैपक्षो वदन्तस्तदवतारयन्ति । # अ- 

येत्यादि # । # तस्मिश्निति # पुरुपोत्तमकाने । सिद्धान्तं वदन्तः 

सुत्रं दयाकुर्वम्ति। # अत्रदमित्याद्ि # । # पतादशस्येति # पुर- 

पोत्तमविदः सर्वदा मगवदानन्दमनुभवतो वा । # श्रयते चति # 

गोपालोत्तरतापनीयेऽतिधिपूजारूपो गृहस्यधम गान्धर्प्रथतीना` 

म्र । चकारात् स्घृती । # उमयविधानामिति # मादाय पुष्टो 

चाड़ीरतानां भक्तानाम् । पतद्विपरीतमित्यत्रापि निद्धारयतीति स- 

म्बध्यते । तथाच्च निद्धौरणानियमपदस्य हेतुगभेतया वे कमप्रसक्त- 
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पृथग् भिद्ममीश्वरकृतकर्मणो यत्फरं बेदमर्यादारक्ना रोकसंग्रह- 

अ तत्कलामसथः । हिशब्देन "सक्ताः कर्मण्यवि्ं सो यथा कुवंनिि 

भारत ।कुषाद्रद था ऽसक्तश्चिकीपुेकिसद्रह पिति भगवदाक्य- 

ङ्पोप्ातः सूचिता । द्वितीयस्य मध्यमाभिकाराव कामसङ्गादि- 

जनि्नाचिततमा मन्यन मगवत्मांनिभ्य प्रानिबन्धः स्यान् तक्िवरति- 

लक्छतकमणः फलपतय्थः । अथवा पृषत्या भगवद्धकरते- 

रावहयकलमुक्तम् । मर्वात्ममातवतो, न ज्ञानं न च वेराग्य परायः 

रियो भवेदिहति भगवदरचनाद्विधयाभावादमम्भवास्व कमंद्गान- 

योर्विहितमक्तेश्च करण न सम्भवतीति तस्य कि फएनमियाका- 

िंयमानत्वान्न पूरवाधिक्ररणोक्तविचारवेयथ्यमित्यथः । ननु भव- 

सयत्र पुरुपोक्तमविदः कर्मकरणे, तथापि कि तस्य फलमिति विचार- 

णीयम् । न तावह्लौकिकरं तदनमाषटन्वात् । नापि प्रन्यवायपरिहारा- 

दिः, स्वपादमूलं मजन इति वाक्याद्गगवतेव तत्मिद्धस्त्याकाट्रायां 

सुश्ररेयमषनारथन्ति । # तत्रत्यादि # एवं मिद्ध कमकरण ज्ञाते 

ख्छनत्सन्दहवत)।: फलं वद ज्िश्चितच्छस्य फलं तदृदृ्टः पृर्थागत्यनन 

पू्वमाहस्यथ्ः । द्वितीयस्य विदृण्वन्ति । # द्वितीयस्यत्यादि # तथा- 

ख तारदहाोरपि कमणः साफल्यस्य सखाश्न पू्वाक्तविचाग्वेयध्यं- 

मत्यः । भत्र भगवत्स्वरूपविषयकपूणक्षानवनामव तदिच्छया व- 

णौश्चमधमकरणतदकरणयार्विभजनात् पूणक्ानप्राप्यत्वबाधकर्म, 

अद्कशमिति विदेषणं प्रतिपादिनं हयम् । न हरं यस्यति तद्थोाबि- 

ति । पयमतस्सुज्रम्यास्यान प्रत्यवायश्चवणादिना गाणकालप्यवष्य- 

कसचम्यतया पूर्वाधिकरण साधितानां क्मेणां पेयध्यपरिजिहीपया 

कलस्य वक्तव्यत्वेन, पृथग्ध्यप्रतिवन्धः फलमिति मृत्रभागसाधक्य- 

मायाति, न सम्पूणस्य मूव्रस्यत्यरुचया व्यास्यानान्तरायं सुभ्रमव- 

तारयन्ति । # अथवेत्यादि # पूवम्त्राभ्यां भगव्द्धम्राणां मोक्षफ- 

लानां अवणाकानां कृतेः करणस्वाचदयकत्वमुकम् । यः पुनः सवा- 

त्ममावष न् तस्य तृक्तमगषदचनात् ते प्रति माक्षम्याधनानाप्रि- 

धानस्य सत्याद्यधिकरण उपपादितस्वन विथयानां तषाममाषात् 

१५० 
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पूरणाय तदनुवदति । तशिदधौरणेवादिना । तस्मिन् धरमिणयेव, 
न तु धर्मेष्वपि शष्टयंस्य स तथा । दृष्टिपदेन ह्वानमात्रसुच्यते । तेन 

अन्यविषयकरदहेनश्रवणादिह्ानाभाव उक्तो भवति । एतादृशस्य 

अभुमद्ममात्रमपेक्षितम्। तत्र भगवदुक्त खसङ्गमावधिकस्य भक्तस्य 
सङ्मसमयनिद्धीरो भवति । अतादशस्य तस्य स नेति तभिद्धार- 
णानियमः । एतेन फलप्राप्तेः भागवस्थोक्ता मवति । फलखर- 
माह । प्रथक्फलमिति । अस्यानि्ैचनीयत्वादनुभवेकवेद्यतवाम्मो- 

पान्त यत्फलं शाख उक्तं तस्माद्धिन्नपिलयुक्तम् । अन्यत्र हि ष- 

माणां साधनतं, यत्र फलमेव साधनं तत्फलस्यानिर्वाच्यता युक्तै- 
वेति हिकशब्दनाह । ज्ञानमाक्षादिना तद्धावाऽप्रतिवन्धश्च फटमि- 

सरथः । परामद्धिकमेततमूत्रम् ॥ ४२ ॥ 

तद्धावस्वभावेन तेषां कशुमशाक्यतया असम्मवाच्च कर्महानविहि- 
तभक्तीनां करणं सवोत््रभाववतो न सम्भवति । तदमावेच नमो- 
्षाऽपीति तस्य कि फरमित्याकाद्कायां तस्य यत्फलं तदनेन सूत्र 

णानुवदनीत्यशः। उयाकुर्वन्ति । # तस्मिन्नित्यादि # । # पतनेति% 
तक्निद्धारणानियमपदेन । # अन्यत्रेति # मोक्षपयन्त फलान्तरे। 
तथाच मगवत्मङ्माभिला्पात्कश्यन तदेकनानस्य मगवताभ्नुक्त- 
स्वस द्गमाव्ाधकस्य. यतो षाचा निवत्तन्त इति भुन्युक्तमगणितान- 
न्दरूप फटे, तत्पािपूवदशायां तद्धावप्रतिबन्धामावश्च फलमिति 
भक्तिवनच्नारे मुख्यभक्त राप स्मृत्या प्रसङ्त उक्तमित्यथः । भस्मिन् 
इदं केवलं सूत्रमेव, न त्वधिकरणमिति ज्ञापनायोक्तमतन्मू्रमिति । 

अत्रान्ये तु, ञगमित्यतदक्चरमुद्रीथमुपासीतेत्यादान कमाङ्क- 

नयुपासनानि त्त्कमेसु जुहृपणतादिवश्नित्यं क्रतुसम्बन्धीनि न 

वेति शद्ूमयां न नित्यानीति सिद्धान्तयान्ति । अङ्गषु यथ्रयमाव 

इत्यन्तिमाधकरणं चतस्येव प्रपञ्च इन्याहुः । तकतनवास्य गताथ- 

त्वाद्कयथ्यमस्य सूज्स्य तन्मते दुवारमिंति क्यम् ॥ ४२॥ !५॥ 
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प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३॥ 

अपेद विचार्यते । सर्वासरभावो विहितकयेहानभक्तिसाध्यो 

न वेति। तत्र पुराणे, तस्मात् त्वमुद्धबोत्छज्ये्युपक्रम्य “मामेकमेव 

करणमात्मानं सर्वदहिनाम् । याहि सर्वात्मभावेन यास्यमे शकुन 

भयमिति वाक्ये मुक्तयात्मकाऽकुनोभयसाधनषपहारणगमने पका - 

रत्वेन सबत्मिमावस्य कथनेन खप्रयत्रसाध्यतलं गम्यत । अतः सा- 

पनपाध्य इति पूरः पक्षः। तत्र मिद्धान्तं वक्तुम्तदृपदेशखर्पपाह । 

प्रदानवदिति। यद्यं साधनोपदेशः स्यात्, स्यात्तदा स्राधनलेन 

सवीत्ममायेन शरणमपापतः स्वकृतिमाध्यतं, न त्ववे किन्तुभदुक्त 

भगवदुक्तम् । प्रदानवव । पृष्टं दाने बरदानमिति यावत् तद्व - 

दर्थ; । चरेण हि स्वकृयमाध्यमपि भिद्धथतीति । तथा शव्रषहा- 

रभयादिनाऽपि शरणा्षर्मवति । तत्र न तस्याः पुरुपायवे, कि 

न्तु वभिटत्तरेव । परृतेऽपि सवोसमभावे खर्पपमाप्निषिकम्बामहि- 

ष्णुतेनालयार्या खकरूपातिरिक्तास्फत्त्या तद्धावस्वाभाग्येन गुण- 

गानादिसाधनेषु कृतेष्वप्यपराप्तौ सरादक्यतं ज्ञात्वा भरमुमेव शरणं 

गच्छयेतच्च न स्वहृतिक्ताध्यमिति सुष्टृक्तं प्रदानवदिति । 
र्ग 

[1 

प्रदानवदेव लवुक्तम् ॥ पवं राजसानां कमामक्तिवार्णाया- 

विकरणद्यं प्रणीय मुख्य भक्त्युन्कयर्ञापनन नदुमिन्टाधापजननाय त- 

तहृतकमफते च प्रद्रितम । अतः परं मुख्यभाक्तः केन भवनीत्य- 

काह्वायामिद्मधिकरणमारमत हन्या शयनावनारयन्नि ! # जत्या 

हि # भ्याकु्वन्ति । # यदीत्यादि # । * स्यादा माधनत्यनत्या- 

हि #। स्ौत्ममाधकरणकशरणप्रापिसाघनन्येन रपण मवार्मभा- 

घस्य शखकृतिसाध्यत्वं स्यात् । तज्निदृत्तरिति # । शाग्वादिमय- 

निदः ! नन्येतद्धाक्योरस्यायस्य कथं परदानतुन्यत्यमित्याकाङ्गा- 

यां तदुपपाद्यन्ति । # ्ङ्तऽ्वात्यादि # । + पतच्चति # । पता- 



१११६ सप्रकार अणुभाष्ये । 

भक्तस्येप्तितो ऽर्थो हि वरो भवति । सर्वालममावस्यानुभेकवे्त्येन 

ूरपमङगानेनेप्सितत्ासम्भेऽपि स्वत एव कृपया दानमितिन बदि- 

सयुक्तम । अथवा सरीत्मभावेन, मां याहीति सम्बन्धः । यद्रा 

प्रदानवदिसस्य पूपरवदेव व्याकृतिः । तत्र साधनासाध्यतरे भरमा- 

णमाह । तदुक्तमिति । नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो, न मेधया, न 

बहूना श्रुतेन । यमेष इणुतेन तेन रभ्य शति श्रुसा बरणातिरि 
क्तसापनापाप्यतवमुच्यत इति तत्तथेषेसर्थः । 

इदो हारणगमनम । नन्वेवं स्वङरृत्यसाध्यत्वेऽस्य भावस्य प्रदानत्वमेष 

सिद्धति, न तु तक्तुल्यत्वमित्याकाद्ायामाहुः । # भक्तस्येत्यादि्# । 

स्पष्टम् । नन्वेवमपि शरणगतेरेव स्वरृत्यसाध्यत्व सिद्धति, न त 

सवौत्मभावस्यत्यतो वाक्वस्य योजनान्तरमाहुः॥ # अथपेत्यादि # । 
्रणपदं मामित्यस्य विशेषणम । तथाच सवोत्मभावस्येवं प्रवान- 
तुल्यत्वं निरावाधमित्यथैः । यद्यपि गतेरथवच्वमित्यारभ्य सर्वोऽपि 
वरणशनुतेरेव प्रपञ्चस्तथाप्यत्र पुराणवाक्यमाश्रस्य विषयत्वेनापन्या- 

सेनापततः पौराणत्वशाद्भगऽस्य विचारस्य स्यादिति तन्निरासाय 
सुतरा प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति । # यदेत्यादि । # त्तथेवेत्य- 
थ दति # | परमात्मनो रयत्वं वरणजन्यसवातमभावसाध्यमेवे- 

ठि सर्वात्मभावो बरणेकलभ्यो, न त्वितरसाधनसाध्य इत्यथैः । 
तथाच सवात्मभावसाधनकस्वप्रािबोधकमेकाद् रास्कन्धीयं भग- 

बह्वाक्यं वरणलभ्यत्ववोधकश्रुन्यथेनिणांयकत्वातुपन्यस्तमरता न वि- 
खार स्याध्रीतन्वमित्यर्थः। पवञचात्र सवौलमावोक्तिसन्दरभे, रमेण 
सार्खमित्यत्र, मय्यनुरक्तचित्ता इति भक्तविरोषणादिभ्यो $जुरागा- 

रा भगवद रने तीव्रवियोगाधिप्रभृतिजनको विगादभावः परमा- 

सक्तिरूपा य उक्तः स॒ सवंत्ममावः शरणागतिकारणन्वेनोपदिष्ट 

इति सिद्धति । तत्र परमासक्तिश्चानन्दजन्यैव । रोके वानन्दज- 

नकः पवासक्तिदशनात् । पवश्च यद् यज्ञनकं तसद् गुणक तत्तदा- 

सकं येति ध्यातः पूर्च सिद्धत्वात् सवोभपि भरमना माब इतिदः 
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मावद्कताऽकुनोभयपदस्य न मुक्तिरथः, किन्तु, यतो 
बाच इयादिनानन्दस्य सरूपमुक्ाऽऽनन्दं ब्रह्मणो दिद्राम्न बि- 

भेति कुतश्चनेति श्रत्युक्तं यत्पूतरोक्तं रमात्मक पुरुषा सपभजनान- 

न्दानुभोत्तरकाटीनमकरुनोभय तदथः ॥ ८३ ॥ 

 लावययायकनमन चनयरयिनयायि 

दोधिन्यां व्याख्यानाच्च भुतो निरवध्यानन्द्रूपन्वेन पुत्रादिभ्योप्मि 

्रयस्त्वन च मिद्धस्यारमनो यो भावं! धमः प्रियत्वास्य भानन्दान्मा, 

यन्मात्रां स्वै उपजीवन्ति । सवेस्नदेशिभूता भगवसम पेदवयांद- 

धदूर्तिरक्तं पव इयः 1 तस्य दानं चानुभावनम् । गुक्तओनत् । भ- 
न्यथा सर्वेषामय तथा स्फुरदिति। मतो विगाढ भावन सर्वत्र तथा- 

जुभवरूपं यत्काय लाहशः परियत्वानुभवः सवान्मभाव इनि फल- 

ति। तन भगवदरमविगादभावनथास्पफृतिषु सवान्ममावप्रयोग माधि- 

हैविकादिभावे हयः । ननु पूर्वोकतवाक्षय भकुतामयमा घनन्वेन शार- 

णागनेवौ सर्वात्मभावपूवकस्वप्रापर्वापदे शः । अकरुनामयं चाक्षरः 

प्रा्षिरूपा मुक्तिरिव । अभयं व जनकप्रापाऽमीत्यादिभुत्या निश्ची- 

यने । पं सनि स्वात्मभावम्यापि मुक्ति साधनन्वमव पयवस्यतनि 

घाप्रदवादिसायन्म्यि तथा दशनात् पुरवात्तमध्रामिरपि साधनकाटि- 

निवेशेन तदपेक्षया मुक्तग्वोन्कपश्च सिद्धनीनि पूवाक्तं सवं द्रचिड- 

अण्डकन्यायमनुसरनीस्याशङ्कयामकुतामवपव्ाचमाद्ुः क भगदृवु- 

क्तत्यादि # तथाचास्याः थृतरानन्दमीमां मायां ब्रह्मानन्दस्य गणिना- 

नन्दन्वकथनोलरमानस्दमयन्छकरपृक्तत्वदि नन्द् मी्मामानः पूवाजुषा- 

क परस्परसरूपतायाः प्रलिपादितत्वादस्याः धुनर्कविध पवाथ 

हति निश्चीयत। ततश्च तत्र योऽर्थो, न विमति कूनश्चनति वाक्यनोाकः 

सोऽत्राऽकुतो मयपद नाख्यत इति नात्र त्यवुक्तमुक्तिगन्याऽपि । किञ्च 

मगवद्धाक्येऽपि, 'अयेतन्परमं गुह्यं शृण्वतो यवुनन्तुन । सुगाप्यमपि 

दशष्यामि त्वं मे भृन्यः सुत् सन्बाति' लाह राधकारगिण परमगौप्य- 

कथनं सत पव प्रतिज्ञाय, कवलन हि भावन गाप्या गावः खगा 

सगा: । येश्न्ये मूदधिया नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसनि ऋक 

मवेन बहूनां खधरापिमुकत्वा, ततः को भाव इत्याकाङ्खायां, रामण 



१९११८ पपरकाश्चे अणुमाष्ये । 

लिङ्गमृयस्तवात्तदि अरीयस्तदपि ॥ ४४॥ 
नतु परतिषन्धककारादृष्टादिसद्धावेऽपि वरणकार्यं स्यादृत 

तनिर्ाविति संशये प्रतिवन्धकाभावस्य सरवेत हैतुताव तन्नि 

कवनज्ध [1 

सादं मथुरां प्रणीत श्त्यादिन्छोकचतुष्येन भावस्य भक्तिर्पं॑ख- 
प शापयितं विगादभावात्मिकां तत्काष्ठं, तया काषठया पर्रह्मरूप- 
स्वप्रति स्वरूपश्चनाद्भाववतां बहूनामुक्त्वा तदनन्तर तस्मादि- 
ह्यादिवाक्षयद्रयेन खप्राप्यकुतोभयापी अवदत् । तेनोक्तश्रुत्युक्तर- 
सात्मकषब्रह्मानुभवोन्तरकाङानतवाऽकुतोभयस्य स्पुटतीति न पूर्वो- 
कार्थं द्रविडमण्डकफमिव्यथः । अश्र सवौत्मभावस्य वरणातिरिक्तसा- 
धनासाध्यत्वनिरूपणन इतरत्र वेरग्यबोधकष्य, त्यक्तपिपलमिव्यस्य 
विशेषणस्यार्थो बाधितो शेयः ॥ 

अन्ये तु । वाजसनेयकादौ वतमीमांसादावध्यान्माधिदरैव- 
तयोः ाधिती प्राणवायु पृथगुपगन्तव्यावपृथग्वेति सन्देहे तच्वा- 
मेदादप्रथगिति प्राप्तो आध्यानाथोदुपदेशमेदादपृथगिति सिदधान्त- 
यन्ति । स च निरूपणप्रकारमेदेन नानारादडदादिति सूत्रेण च सिद्ध- 
तीति नेदं सुश्रमाकाट्कतीति दिष् ॥ ४३ ॥ १६॥ 

लिङ्कभूयस्त्वासदधि बीयस्तद्पि ॥ पृवांधिकरणे सथोत्म- 
भवरूपाया भुख्यभक्तेवैरेणेकलभ्यत्वं स्थापितम् । षरणशरुती तु ष- 
रमातमनो षरणेकभ्यत्वमुच्यते, न तु सवोत्ममावस्येति कथमस्य 
तसपपञ्चत्वमिति शङ्कायां तस्य षरणेकलभ्यत्वं पुनष्दीकरतु तस्खस्पं 
ख भुत्या विवक्तुमधिकरणान्तरं प्रणयतीत्यादायेन तद वतारयम्ति * 
नन्वित्यादि # । प्रतिवन्धका ये कालादषटख् भावास्तेषां विद्यमानत्व 
वरणकायभूतः सवोतमभावो जीवस्य भवेश्रवेति संशये वरदान्या- 
पि तपमादिमिः साधर्वप्तोषे सस्येव प्रसिद्धेः पृोधिकरणोररीष्या 
सविमिभावश्य भगवता षरवदानेऽपि तत्कारणश्यावदयवक्तष्यतया 
प्रतिबन्यकामावस्य स्त्र कारणत्वद्दोनात् प्रतिबन्धकससायां च 
कायोद्रोनासक्षिवृल्तिशवदयं सृग्यति प्रतिशन्धकानां निवृ ्तावेष षर- 
भात् सौतमभाषो भवतीति तस्य वरणेकलभ्यत्वं न साधीय इति 
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हत्तायेव तयेति पूर्पपमे सिद्धान्तमाह । रिद्गेयादिना । सामोप- 
निषत्सु नक्रमे प्रपाठके सनल्कुपारनाखमसंबादे प्रथमत एव मुख्या- 

ब्रद्यविद्योपदेशाहा न भवतीति हात्वा षनत्कुमारो नारदाधिका- 

रं च हातुं यदर्य तेन मोपप्रीदे्युक्तो नारदः स्वयं विर्दितमूम्बे- 

दादिमर्पदेवननविवयान्तसुक्त्वा, सोऽहं भगवो मन्तरविदेवास्मीति 

पूयैपक्षे सिदधान्तमाहेतयथैः । सव्र व्याकलं लिङ्भूयस्त्वयोधिकां 

धरुति प्रद शंयन्तप्तदं प्रकटयन्ति । # सामोपनिप्रत्स्वित्यादि # ॥ 

प्रसिदधस्यलानिर्देशोा विप्रतिपन्तिनिरासाय । स च संवादा, अधीहि 

भगव दति होपमसाद् सनत्कुमार नारद इत्यारभ्यान्तं हेयः । त- 

च्र अरीत्यन्तभावितण्य्थः । अध्यापय । ब्ुघयुघनशजनङ्नपुव्रुस्स- 

भ्यो णारति ण्यन्तादिङः परस्मैपदम् । णजथऽप्यत्र पद्यत्ययः ॥ 

सत्र सवौन्मभावस्य वरणंकलभ्यत्वमुपपादयन्तस्तं हा्वति सन- 

तुमाराकयस्य तात्पयमादुः । # प्रथम इत्यादि # । उपसीदति 

धनस्य पदस्य तं हावाचनि भोतनेव पदेनान्वयः । यद्वत्थ तन मा- 

पसीद तनस्त ऊदृध्वं वक्ष्यामीति हावाच । यत्वे जानासि तत्कथ- 

नन मवुपमन्नो भव, खाधीतं वद, तनोध्तारक्तं तुभ्यं कथयि- 

भ्या्मीर्युक्तवान् । तदा इन्युक्तः सनत्कुमारण नारदः सविदितम् 

गृग्वेदादि सपदेवजनविदान्तम् आह । अत्र ऋग्वदादिपुराणान्ते 

प्रसिद्धम् | भग्र तु वदानां वदो व्याकरणम् । पिप्रयं श्राद्धकल्पः । 

रारिर्मणिनम । देवम् उत्पानक्नानम् । निधि्महाकालादिनिधिशा- 

शम् । वाकावाक्षये तकंशाख्रम् । पकायनं नीनिशासरम । देवविधा 

निरुक्तम् ब्रह्मविद्या शिक्षाफल्पदर्द्श्चतयः । भूनविन्रा भूततन्त्रम् । 

्त्रविद्या धनुर्वेदः । नक्षत्रविद्या स्योतिवम।सपावद्या गारुटम । वेव- 

जनविया गन्धर्वो यु्तियन्यगीलघा््चरिल्पादि विक्षानानि जानष्या- 

नि । पतद्भगवोऽध्यमि । पतत्पूररौक्तं हं भगवन् अध्या स्मगर्मान्यु- 

क्ता, सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि, शब्दाथमाश्रविच्खादापातनः प- 

रोक्चक्षानवानवास्मीनि स्वाधिकारमुक्ताऽनान्मर्विदत्याद, तारयत्वि- 

त्यन्तमाह । तथाचापवाक्यप्रामाण्याच्छराकन स्वस्यानान्मविर्वमनु- 

मआयात्मक्ापनन शाकतारणायापसन्नास्मन्याशयवता नारद्नाखः 
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सनत्कुमारस्तदधिकारमषगत्य सुख्यग्रह्मपिोपदे शयोग्यत्थसम्पाव्- 
माय, यद्रे किञ्चाध्यगीष्ठा नामेवेतदित्यादिना नारदोक्तानां सर्वेषां 
नामत्वबरोधनपूवेकं नाम्नो ब्रह्मत्वेनोपासनमुपादश््य यावन्नाम्नो गते 
तत्रास्य यथाकामचारो भवतीति तत्फन्दं शोकतरणायोकतवान् । 

तदा नारदः केवटे नामोपासनं उक्त फलाभावं तस्य ब्रह्मत्वेनोपासमे 
तूक्तं फलं, तदपि मामगतिपरि्छिन्नमिति विमृश्य तेन शोकातरणं 
ख निश्चित्य ततोऽधिकं जिक्ञासमानोऽस्ति भगवा नाम्ना भूय इति 
पप्रच्छ । तन्न नाम्नो वा व भूयोऽस्तात्युत्तरत, तन्मे भगवान् प्रवी- 
त्वित्येवं नारदेन पूरवस्मात पूवेस्मराद्भूया भूयो वदति पृष्टः सनत्कुमारो 
वाग्वा नाम्नो भूयसीत्यादिना नामरूपोबिज्ञापकत्वं वाडमाहाप्म्यमुक्ता 
वाचो ब्रह्मत्वनोपासनं तत्फलं च पूयववुवाच । तत्र भूयःपदं न बाहु- 
ल्याथैकं, नापि पुनरथेकं, किन्त्वाधिक्ष्याथकम् । आधिक्ष्यमुत्कष- 
स्तद्थकमिति तत्तन्माहान्म्यकथनादवसीयते । एवं नामवाङूमनः- 

सङ्करपचत्तप्यानविह्ञानवलाऽन्नापस्नजभकाशस्मराशा उक्ताः। तत्र 
नामवाचो प्रसिद्धो । मनो मनश्यनम्यापाराधिरिष्टमन्तःकरणम् । 
मनस्यन्यापारश्च विवक्षाद्यामकः । सङ्कल्पाऽपि कत्तव्याकसत- 
व्ययोर्विषयसमधनरूपस्तादशान्तःकरणस्येव वृत्तिविशेषः । चिस 
चतयितृत्वं पराप्तकालानुमन्धानवस्वम्, अतीतानागतविषयप्रयोजन- 
निरूपणसमथ्यञ्च । ध्यानं शाखमाक्तदवतालम्बनो विजातीयानन्त- 
रितः प्रस्ययसस्तान पकाम्रतापरपयायः । चिरफालस्यायिज्ञानवादे तु 
तादश एक पव प्रत्ययो बाध्यः । विज्ञाने शास्राथविषयकं विशि 
क्ञनम् । बलम् । अश्नमक्षणजनिनं मनसा विन्चयविभावनसाम््यम्। 
अन्नमापन्तेज आकाडाश्च प्रसिद्धाः । स्मरः स्मरणम् । अप्रयत्नथि- 
त्तव्यापारः । आशा अप्रा्तवस्त्वाकाङ्का । तृष्णाकामाद्यपरपर्याया । 
पवमेतेषां खरूपमुरपानषदृग्याख्यानादवगन्तव्यम् । पतेषामत्र ब्रह्म- 
त्वनापासनमुक्तम् प्राणस्य त्वाश्ातो भूयस्तव माहात्म्यं चोक्त्वा. स 
वा पष एवं पयक्षवे मन्वान पएवं विज्ञानक्षनिवादत्यनेन तद शना- 
दिमताऽतवादित्वं यद्यप्युक्तं, तथापि तश्र विद्यायः अपय्वसानाद्र 
जम्यप्रायपाडठ, आत्मसः प्राण इति घावणाच्च श्राश्रपरत्वन नाभित्रे- 

तः, किन्त्वासन्यत्वन । स चाक्तमाहात्म्यवस्वादपहतपाप्मत्वार्खा- 

म्यभ्य उक्तभ्य उस्ृष्ट दत तेभयाऽस्यात्छृएटवादत्वमषातिषादित्व, 
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मतु परमकाषठापक्नोत्छृषएटवाहित्वरूपं तदिति सोऽपि ब्रह्मत्वेनोपास्व- 
तथेवाभिप्रेतः। तदेतदभिसन्धाय भाष्य प्राणाऽपि तथोपास्यवमध्ये 
गणितः । प्राणान् ्रह्मत्वनोपासर्नाविषयत्वनोक्तति । भुतो तथाऽनु- 
क्तिस्तु नारदस्य मुख्यविचाप्रहणयोग्यता जाता न चति परीक्षायम । 
अत एवात्र, तं चद् प्रयुरतिषाद्यसीति अतिषाद्यसीति अतिषाच- 

स्मीति ्रवाश्नापन्हुषातत्युक्का, पय तु षा मतिषदति, यः सस्यनाति- 
घतूतीति प्राणापःमकस्यातिवादिस्यं सम्यवादिस्वेनाक्तष । यचषं 

सिष्टप्रयो गऽस्थाधिकजिक्षासोत्पत्त्यते तता योग्या, ना चद्योण्य श 
ल्येतवथमत्रमुक्ता तलो नारदैन प्राणस्य तत्न प्राणः कि स्षन्यदि- 
ति बुद्ध्वा साऽहं मगवः सत्यनातिषदानीनि स्वामिप्राय उक्तस्तत्राति- 
वद्ानीत्यन्नभावितसन्थः । सत्यनातिविवक्षामीत्याशयात् । 

तका सनत्कुमारः,सत्यं त्वघ्र विजिक्ञासितव्यामत्यादिना तश्य 

सल्यादिजिक्ञा्ामुन्पाद्य विजिक्षासिनभ्यन्यन सत्यि्ठानमतिनि- 
छठारतिसुम्बानि पूेपूवकारणत्यनासरोततराण्युक्तवान्। तच्र सस्यम् । 
अथमनतिक्रम्य न्तं वम्तुस्षरूपम । विज्ञानं तद्विषयकं विरिष्ा- 
नम् । मतिस्नर्ण तदृथस्वरूपविचारः । श्रा भास्तिक्षयवुदिः । 
निष्ठा तद्विपरयक आूरम्तत्परन्व्पः। रतिस्तहिप्रयसाधनाकुक श 
न्द्रियव्यापारः। सुखम् अनुकूनवुद षेध मान्तरा धम ¶त्यषं लो- 
किकममानाकारं तत्स्वरूपं ह तष्यामति सन्यादिषु रृत्यन्तवु बिहा- 
चाकथनादरायातीति वधाक्ता ततः सुख विशव षक्तुं पुखस्वरूप- 
जिक्ासायमाह । या षे भूमा तत् सुख नाल्प सुखर्मास्ति भूमेव 
सुख भूमा त्वव तरिजिज्ञामितम्य एति मूम्ना विचायस्वमुक्तम ˆ| 
तन प्रणस्य सत्यव्रदनादनां चमस ष्व फारणम् । तत्वं खातस्नम 

व एृत्यादिप्रणाडश्चा श्षात्वा सस्यवदनऽतिवारिन्वं नाम्ययतस्यवात्व 

किस्वरूपा चिचाय इत्याकादायां पप्रच्छ, भूमानं भगव्रा विजिक्ाम एति 

पवे नारदस्य भूमस्वरुूपजिज्ञसायामाहःयत्र नान्यन् पयति नान्य- 
स्छणोनि नान्यद्विजानाति म भूमति । इह यच्छबदगतसप्नम्या मि. 
करणाथत्व ब्रह्मणो व्यापकतन्वन सर्वधां ततुपश्छिषतया तदृव्याप्य- 
तथा च सर्वषां सवदन्यजानाभवापक्तः सप्तम्याः सन्यर्थन्वऽपि च्- 
ह्मणः सभरत्र मस्वन सर्वस्य तथात्वापत्तश्चात्र कथ्िहिरहापे घाच्यः। 
तथाच यदस्मिन् श भने विहत सति र्ष्टुः भातुर्विहातुरन्यविष्रव- 

९५१ 
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क दानभ्रषणमिहानामावो मवति स भूमेति शक्षणकथनेनं नि. 
ध्यनिर्बधि सुखरूपं सव्छरूपं स्वतरस्मिन् सुखत्वसुखसाधनस्वक्षा- 
लामावजननं तक्रा चेति सिद्धति । तेनेव स्वरूपकायंलक्षणयुक्त 
विखायंमिति फलति । 

तश्र भूम्नि दष्टे ुते विक्नातेऽम्यद रानादिकं कुतो न भवति। 
क्रिबिशेषद् शान रजतादिकमिवान्यन्न पष्यत्युत कारणे का्यमिव भू- 
प्न्यन्यह्लीयतेऽथवा सुयतेजानक्षत्रादिकमिव भूमा अन्य्िरस्करो- 
लीति शङ्खगयामाह „1 भथ यत्रान्यत् पदयत्यन्यज्छृणोत्यन्यद्विजा- 
नाति ठदद्पं योषे भूमा तदमृतम् । मय यदद्पं तन्मस्यमिस्यन्तेन 
भानत्यत्वे सति साषधिसुखरूपत्व सत्यन्यन्र सुखत्वसुखसाधनत्- 
ज्ञान जनेकस्वमदत्पसुखत्वमिति सिद्धति । तथाच न पूवेविकलिपतं 
किञ्चिद्धषल्यपि तु भूम्नि दे धुते विक्ाते तदानन्देकतानतयारम्यद्- 
पे न स्ुखत्येन सुखसाधनत्वन ख पष्यति, न श्णोति न धिजाना- 
तीरयथः सम्पद्यते । तत्र ननु यदि भूम्नोदरेनश्रवणविक्ञानेभ्वन्य- 
शमेनेषं भावस्तदेकतानतारूपस्तर्हि ण्वतो मम कुता नास्ति । अथ 
समुषितेस्तस्तदा यप्र भूमा स्वरूपे स्वकाय च प्रकाश्य त्तिष्ठति तस्येव 
षो नाम्यस्यत्याशयस्तदा स भाधारो षक्तव्य, त्याए्रायन पृच्छतिसखं 
भगवः करिमन् प्रतिष्ठित शति, उक्त रात्या कमाभव्याप्य स्थित त्यर्थः। 

त्रोत्तरमाह । स्वमरहिम्तीति । स्वविभूतौ । अत्रापि का महिमत्या- 
शूल मवषिष्यतीहि बद्धारणाय स्ययमवाह । यदि वान महिम्नीति 
गो अन्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं वासमारच प्षत्राण्यायतना- 
नीति । तथाचेतेषु तस्परतिषठाया अदशनात्कथमेतादिति शङ्कं मा , 
कृथाः । लत हेतुमाह । नाहमवं ब्रवीमीति । एता महिम्नि प्रति- 
छित श्यं स प्रवीमि । तहि कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यत आह । ब्रवीमीति 
इ होवाख भन्यो ह्यन्यस्मिन् प्राता्ठित इति । भत्र इति ह हावाचेति 
भृतिषाक्यम् । दां सनत्कुमारस्य । तथाच गोभशभ्वादिभ्योऽ्न्यो 
अहिमा तस्मिन् प्रतिष्ठित इति तथाच लोकिकमाहमाभश्नः स्वे भा-. 
ग्मीय ब्त मक्त खाऽथवा स्वामिश्लो यो महिमा तस्मिन्नुकतरीत्या 
खित त्यथः । अनस्तनापि प्रकारण विचायं इत्यथनः सिद्धति । 

तिं स कीग् येन तत्रैव प्रतिष्ठित शृत्याका्भायां तं वि 
कृणोति । स पषाधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरश्वाद् प्त 
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 छाधिकारमुक्ताह नात्यविष्छरतः वमेव भगवद्दसेभ्यललरति 
क्षोकमात्मापिदिति सोऽह भगवः शाविपि तं पां भगवान्छोकस्य 
पारं तारयत्विति नारदेनोक्तः सनत्कुमारः पूरस्मातपूैस्णाद् भूयो 
वदेति पृष्टो, भुयः पदमधिकार्कं, नामवा हयनःमङ्कलपविसध्यान- 

 विङगानवलान्नाप्तेन भकावस्मराऽरशापाणान् व्रह्मपेनोपाषना- 
विष्यसेनोक्छा पराणोपामकस्यातित्रादित्वे सयवादितेनोक्वा 
विनिङ्गापितम्यतेन मयविह्वानपतिश्रद्ानिष्राृतिघुखानि पूर्वपव 
कारणस्येनोत्तरोत्तराण्युक्तवा पुखस्वकूपमिङ्गामायामाह, यो वै 
भूमा तत्सु्मिति । भूम्नः स्वरूपनित्तापायामाह । यत्र नान्यत् 

दक्षिणतः स उस्रः स प्यकं सवमित्यारभ्यात्रःईहकारदिशं तत 
मातमदेशं च पूथवद् भारमेवेवं सवमि्तीत्यन्तम् । तथाव यश पूर, 
स पषाधन्तातरित्याचयुक्तरीत्या सवदिश्चु भूमभानं सव परिदष्यनाने 
भूमेति च मानम । भथ तवनन्तरगः, अन एनस्माद्धानाद्धेतीरहङ्कारा- 
देश एव पूषवद्रमा मिन्नस्लमानम् । अथ नदुनन्तरम । मत्ता. 
शामानाद्धेतोरात्मदेश पष पूवेवद्धमा भिश्नान्ममानमिति ॥ प्व 
प्रकारकमानषान् यः स पुरुषस्तन्र यामहिमा तस्मिन् भूमा प्रतिष्ठितं 
इत्यर्थः सिध्यति । तस्य तत्र प्रानिष्ठिनत्य गमकमाह । स वा एष पथं 
प्यननेयं मन्यान पतं विजानन्तात्मरातिरार्मक्रीड धात्मानण्ैः स 

 सखराड़ भषति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारा मध्नाति । तथाचो. 
प्रकारकन् शंनम्रननविह्ञानवानुकतप्रकारकरत्यादिमान् मवीव्येने ९. 

मस्तश्र भूमप्रतिष्ठागमका इृत्यतेनक्षणभूममहि माधारः पुमाम् शात- 
व्यं दस्यथः । पन्च महिमम्दङ्पमप्न अनुवन्ाविम्त्रमा्य स्फुरी- 
भविष्यति । एषं तन्स्वरूपे निष्कृष्य ताहशस्व शोकतीणन्कं पूष 

' हशोशषरत्वेनाह । स स्वराडत्याषिना । सः भूमारमरत्याियान् स्थ 
स्मिन्नेव राजते स्वस्मिन् भूमानं रञ्जयति यानस्य ममाचारदाप्रा- 
लपर्यम्तलोकषु कामखारः स्वानस्दरयं मवनीति सर्वधराप्या शोकपा- 
र्तीर्णो भवतीत्यर्थः । एवमेतं परिचाग्रयित्था नेनैव रोकन॑रणाद् ६त- 
रोपायवतो निन्दति । भथ येऽम्वथाभ्तो वितरुर्वशजनिस्ते क्ष्यणेो- 
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परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमेति । एतेन पर्वा- 
सभावस्वरूपमेषोक्तं भवति । वत्र विरहभावेऽतिबिगादभाबेन स- 

ब्र तदेव स्फुरतीति, प एवाधस्तादिसादिनोक्त्वा कदाचित घ- 

स्मिन्नेव भगवरवस्फूलिरपि मवतीयथाहङ्कारादेश्च श्यादिना ता- 
युक्सैतेषां व्यमिचारिभावस्रेनानियततं इ्ञापयितुं पुनः सवेत्र भ- 

का भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवतीति । रञ्जयतीति 
शजा । अन्यो रञ्जयिता येषां तेऽन्यराज्ानः । तथाच य इतोऽन्यथा 

विदुरन्यासक्तास्ते तथति सन्दरमाथेः । पतस्य तात्पय स्फुरीकनु 
गृह्कन्ति। # पतेनेत्यादि # । एतन भूम्नः कायलक्षणवाक्यन यवु- 
षं प्रति सवात्मभावस्वरूपं स्वस्मिन् विगाढभावात्मकं भगवतो- 
कं तदेषोक्तमित्यथैः । कथमित्याकाट्ायामेतदभ्रिमोक्तकायान्यथा- 
जुपपस्याऽथा वक्तं भवतीति षक्तुमेतद्धिभजन्ते । # तत्रेत्यादि # । 
अयमथः । मत्र व्याख्यातरीत्या यो भूममहिमाधाररूपः पुमान् परि- 
ायितस्वस्य या स्फूसिः सा नाखण्डब्रहमहानड्पा,तत् कन कं प्ये 
दित्यादिवसवराकारामाषात् । किन्तु सखण्डतदृरूपा । षण्णां दिशां 
परिश्द्यमानस्व सवंश्य चानुवाद पूरकं तरस्फूत्तिकथनात् । सपि 
न धामहेवादिर्पूसिवन्मनुरभवमहं सूयश्चव्यादिसवत्राहं प्रहरूपा 
अहेकारदेशोस्तरं पुनरात्मदिशकथनन तस्या व्यमिचारबाधनात् । 
अतः सा हिविघाया अपि शानिस्फूरतैरविलक्षणति तद्धानपि तेभ्यो 
विलक्षणः । स यदि पितृलोककामा भवतीत्यादिवदस्य कामानाम- 
नु्तरवादहरादपासकभ्योऽपि विलक्षणः । मस्यसुखानभीष्सुस्वालो- 
कतोऽपि विलक्षणः । छिन्तु सत्यवद् नादिकारणभूतरृष्यादि जनक- 
सुखलाभवरवस्य भूमप्रतिष्ठाप्रहनोल्तराभ्यां तन्महिमाधारस्वेनोक्त- 
व्यात् । पूव भूमलामवानुक्तस्तेन दृष्श्रुतविक्षातभगवत्कः परमभ- 
कस्लश्र ततोऽन्यद् शनादि रादिव्यस्योक्तत्वादिरह माये प्रपञ्चविस्मार- 
कपरमासक्तिरूपो योऽतिविगाढ भावस्तेन सवेत्र तदेव आसकतिवि- 
धयं मगवत्खरूपमरव सवत्र स्फुरतीति स एवाधस्तादित्यादिनो- 
क्रा, पतेषां विरहमावङृततत्तर्सपूसिरूपाणां काननां स्यभिजा- 
रिमाबत्वेमानिवतःवं ापयितुं पुनरहङ्कारादे शात् पूवं निरूपित- 
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गवत्सफूकिमाहाथात आत्मादेश हयादिना । ततः सयोगभावे सति 
पूर्वभागेन पर्वोपमर्दिना स्वपाणादिम्वतिरोधानेनाऽगप्रिमलीखा१नु- 
पयोगित्वं न शङ्कनीयम् । यतो भग्र एव सवमम्पतिरिसाशयेन 
तस्य ह षा एतस्येवं पश्यत इत्युपक्रम्यात्मन एवेद ̂ सर्वमित्युक्त- 
वान्। ततः शछलोरेम्तद्धावस्वरूपमुक्तेनस्यमुलकारणमाह, आहार 

स्यादस्या सरवेत्र मगवत्स्पूरसिमाहाथान आत्मादेश इत्यादिना । 
विधाश्रयसमाप्ती च, सषा पष पवं पषर्याघ्नत्याशिकय- 

याति । तश्र, स त्यनेन पृषतं परामूदय, पष इत्यनेन सहमानं नि- 
गमयति । तत्रायमथैः । पूवं विधाष्रयस्याक्तत्वा्ासां प्रत्यशमहिम- 
ङपत्वे, सवा एष इष्यत्र बहुषखनापलिः । समुदितस्य तथात्व षू- 

वविधापरामृषएटश्व भूम्नार्भप महिमत्वापसिरतप्तवुमयमत्र नाभिप्रेत- 
म । किन्त्यवं पदयान्नव्यादिनाकासु श रानादिक्रिवासु पूर्वक्तषिधा- 
श्रयं कर्मत्दनेषाभिपेस्दवं पदेन परामृशति सनश्चाप्रे फलं धवति । 
तेन कमफलाथत्वारिति म्वायाशाहशफन्जनङं यदिधात्रयक्मकं 
जञानं तर् त्र महिमत्वन फलति । तथालात्रात्र आत्मरत्याश्पे रति- 
कीडामिथुनानन्दानां रसङपं भगवन्तं भजत पव धमाणामुक्तत्वाव् 
इ्टभुतविक्षातमगवत्को, रसस्य संयागाधिप्रयोगाश्यां हिधानुमवधि- 
वयत्वाद्ठिरहभावेऽतिविगादमावैनाक्त गीत्या स्वैत्र तस्फूार्तमान् 
भक्षो भूममदहिमाधारस्येन सिदध इति न्व या स्फूति सोकरीतिकन- 
बौरममावम्यभिखार्भाषङ्पेव, नान्यविधति तेन भगवति विगाद- 
भाषङ्पं तत्खङूपमवषात्रातं भषनतीत्वथैः। 

पतदेव कलतोऽपि निगमयिततु, तस्व हवा पनम्यग्वाशरप्र- 

म्धस्य लान्पर्यमाहुः । * तत इत्यादि * नथाख विरह मावानम्नरं 
संयोगभावे मस्ति पूथैमावेन विरहात्मकन तथेति शथेवेषं मवनर- 
ति शङ्कानिरासाय तस्व वा पतस्येत्यादरिना मगवन पत्र सकादात् 
सबाशवतिमुक्तवाननो विरहेण सर्वोपमदामाबाछ्लीरोपयोगसिखिरिति 
साऽपि तादशमक्तनद्धावयोगामिकेत्यथः। पतदेव मेप्रहप्रनथतान्प- 

येकथनन ददीकुषम्ति । ततः कोकेरिस्यादि । छाकास्तु-न पदयो 
सत्यु प्यति न रोगं नोत दुःखताम् । सक\ हि पयः पश्यति सर्व. 



‰१२६ क्षपरकाषे भणुमाप्ये । 

शुद्धादियादिना। भ्राणपोषको धाहारलतस्य षदोषलेदु न किंथित् 

भाक्नोति स्वश दति । स एकया भवति त्रिधा भवति पञ्चधा । स- 
प्रधा नवधा चेव पुनप्नैकादशः स्थतः । शतं च दृश वैकश्च सह- 
सखाणि अ विश्शतिः। आहाराशुचो सरखगुदधिः सरशुडौ भुवा 
स्पतिः । स्मृतिप्रतिलम्मे सवर्रन्ीनां प्रषिमोक्ष इति । मथस्तु-प- 
इयः उक्तविधया भूमद्तनवान् मुल्युरोगो न, वुःखभावं ख न पय. 
ति। उतेति पादपूरणे । अथवा पक्षान्तरे । युःखसलमेव न पदय- 
ति, का वान्तौ मृव्युरोगयोः। तत्र हेतुमाह । हि यतो हेतोः सव॑ भू- 
मात्मकं पदयो भूमद्र्टा पश्यति । तेन वुःखादिकं न पदयतीति तस्य 
कलमाह । सर्वशः सर्वेण सवेमाभोतीति न तस्य पुनः शाकः । प्राप्तौ 
प्रकारमाह । स पकथेष्यादि । अनेन मात्मत आविभोषतिरोमाषा- 
विति यत्पूवेमुकतं तस्य प्रकार भविभोषप्रकारोक्तिद्धारा षिदृतः। स 
भूमेव उक्तप्रकारः प्रकटो भवन् प्यस्य सै प्रापयतीति । थता 
पश्य एव भगवतः सकाशात्दनुमवार्य तथा तथा प्रकरीम्षतीति 
बोध्यः । मध्ये, द्विधा चुडा षोढा मष्टा दशेर्यादिप्रकारत्यागस्तु 
तिरोभावप्रकारषोधनाथः। विशेषतस्तु ताइदाधिकाराभावान्न वि- 
वचित शक्ष्य इति नोच्यते । तेन विरहसामयिकदरोव बोध्यते इति 
हृदयम् । पवमग्रेऽपि भगवत्कृपया बोद्धम। पतस्य सर्वस्य मूलकार- 

णमाहारद्ुदिः। सा च, 'स्वयोपभुक्तक्ञग्गन्धवासाऽ्लङ्कारवर्चि- 
ता; । उच्छिष्टभोजिनो दासास्तथ मायां जयेमहीतिघ्रकारेण भगव- 

इशलप्रसादेन भवन्ती सत्वं शोधयति । तच्छुडधो सत्यां धुषा पृषो 

वल्ास्मृतिः । तस्थाः प्रतिखम्मे भविधाकामफृतानां सवषीसां प्रन्धी- 

नां प्रकृष्टा शानितोऽप्यधिको विमोक्ष रति हेयः । अतः परं भनिर. 

तस्य हानस्य यस्मेकस्मेचिददेयत्वायाह । तस्मे भुदितकषायाय त- 
अससस्पारं दक्षयति भगवान् सनत्कुमार हति । तथा सोऽपि दशयति, 

न तु दातुं शक्रोति एतस्य भगवत्परमशृपापराप्यत्वाव् । तिं कथन- 

मपि कुत द्त्याकाद्ुायां सनत्कुमारस्य हपाषटत्वमाह । ते स्कन्द 

इत्याचक्षत इति । योऽसौ वरदानेन रिषस्य पुत्रोऽपि जातल्तेन त- 

यर्थः । ् विरकिः समाप्त्मथो । चदेतव सवे इदि माहुः । 



३ भध्याये १ एदः1 ९९१२ 

पिद्धपति । एवं पति भगवदतिरिक्तस्य स्वतो नि्दोषत्वाभा- 

ष द्गवानेष चेताणपोषको भवेत्तदा सर्व सम्पदते । स च स 

ौत्मभावि सयव भवति । स च तथा वद्ररणं विना न भवति । 
तश्चोक्तकावानुमयमिति बरणयिद्ं सर्वासमभादस्तस्यैव भूयस्त्ाव् 
सर्वतोऽपधिकतासदरणमेत सरतः कालदेग्ररीय इसर्थः । य- 

स्लिहमेवे सर्वतो ऽधिकं तस्य तथाते फि वाच्यमिति कैमुतिक- 
म्यायोऽपि पूचिवः । ह्वानम्गीयङ्नेन प्रतिव्रन्धशङ्कायामाह । 
तदपीति । उक्तमिति देषः । अन्तरा भूतग्रामवत्खरात्मन इति एतै 
ण । तस्चोपपादितमस्मामिः ॥ ५५ ॥ 

पष्रिकस्पः प्रकरणात् स्यात् करियामानसव्त् ॥४५॥ 

# पव सतीत्यादि # पपं श्रुनिनान्पयमुक्त्वा सूप्र न्याकज्तुमाहुः । 
# स चेत्यादि # स भगवांश्च प्राणपापकः सवानममात्रे सस्यव भ- 

घनति । स॒ स्वारमभाषश्च तथा भत्यनुप्रहण तस्य जीवस्य प्ररणं 

विना न मति । तद् षरणं च भगवन्कृनप्राणपोप्रणानुमिनमर्वात्म- 
मायङ्पकायनुमेयमिति वरणनिद्धं सब्रत्ममावः सवनाऽधिक इति 
तस्थ वरणमव कालादिभ्या बलिष्ठम् । सनतः कालादिरेपप्रतिबन्ध- 

कसद्भेऽपि वर्काय भवत्यवत्यथः। पवप्त्र प्रदनवन्सृत्राक्तमवौ- 
त्मभावस्वङूप सफर शरुत्या विवखिनं श्रोध्यम् । हिशददमूचिनमथ- 
माहुः । # यलिङ्त्याहि # । # सूचित इति * निध्ययाथकरिदय्- 
अरयोगण सूचितः । सूत्ररोषमवतारयन्ति । * क्ानमामयिन्यादि # 
भत्मदश्च आववं सवमिति सर्वस्य।रमन्वन भानं धावितब् । त- 

था सति खात्मन्य।प तदम मास्यत्यव्र। मान च तस्मिन् विरह्- 

भावप्रतिबन्धादुकरूपः सत्भावो हानमार्गयहानप्रनियडा ना- 

देष्यतीति शद्ग यामाहस्यय : । समाधि व्य।कुयन्ति* अन्नरल्याद्रू 

पूर्वं मडनानन्दृरूपफलदिन्सायां सत्यां हि भगवता वरिरहमावः स. 

स्पाद्त इनि तत्प्रतिबन्धकं न श्रियत हति तस्मिन्नधिकरण एवाष- 

पादितमिति सा शङ्ख तश जुसन्धाननेष निवार्यत्यथः ॥ ४४ ॥ 
पूरवविक्षसपः प्रकरणात् स्वात् क्रियामानसवत् ॥ पूर्वाकमर्यं 
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तत्राह । नात्र बरणलिङ्गभूयस्तवं निरूप्यते, किन्त्वासद्नान- 
पकारविशष एव । तथाहि ।पूतर॑भपाठक आत्मना सहाभेदः सर्वस्य 
निरूपितः शेतकेवपाख्य।नेन । अपिग्रे च, सोऽहं भगवो मन्त्र 
पिदेबासमि नाऽत्मबिदिसादिना नारदस्यात्मानिश्गमिगेोक्ता । एवं 
्युत्तरमपि तद्विषयकमेब भवितुमहत्यत आत्मप्रकरणतवादृभयोः 
परपाठकयोः पूर्पस्मिन् यदभेद उक्तसतस्येव लशूपमासन एवेद\ 
सर्वभियन्तेनोक्तपिति पूर्वोक्तपरकारादन्येन प्रकारेणात्माभेद एव 
सर्वस्थोक्तः। तदेवाह । परस्य पूमैभपाठकोक्तात्माभेदङ्नानस्य विकल्पः 
प्रकारमेद् एबाऽप्र ऽपि निरूप्यते । तत्रोपपत्तिमाह । परकरणादि- 
ति। एतकतुपपादितम् । अत्र तिद्धान्ति्म्मतं दृष्टान्तमाह । तद्- 

हदयसबादायम् । क्रियामानसवदिति। यथा पूननपरकरणे शाद 
तक्कियारूपयुस्यते, आन्तरं तु पनोव्यापाररूपमुख्यते। न शैताव- 
ताऽन्यतरस्य वद्धि्नले वक्तु शक्यप् । प्रकरणमेदात्तथहाषी- 
सरथः ॥ ४५॥ 

अतिदेशाब ॥ ४६ ॥ 

नामरूपात्मकं हि जगत्, तत् पूं सर्वशब्द नानृग्र तस्मिन् 

ददीकस् सुत्रहयेनारङ्कते ईस्याशयेनावतारयन्ति । #तज्राहे्यादि# 
# उक्त त्यन्तम् # । # तश्राहति # उक्त्य पूषेपक्षी दयति । 
# निरूपित इति # पेतदात्म्यमिदं सवमिति महावाक्ये निरूपितः। 
# उरिति + सनत्कुमारोक्तं प्रत्युत्तरम् । स्याकुवन्ति । *# तदे. 
शाहेर्यादि # अपरे ऽपीति । नवमे ऽस्मिन् प्रपाठके । » उपपादिितमि- 
ति # मवतारणप्रम्य उपपादितम् । + बाहं तदिति # बाह्यं पूजन- 
म # तद्धिन्नत्वमिति * पूजनमिन्नत्वम् ॥ ४५ ॥ 

भतिदेशाख्च ॥ व्यकुवन्ति । # नामेत्याह # नामरूपात्मकं 
हि जगत्, तत्, पू पूवस्मिन् प्रपाठके, पेतदरात्भ्यमिवं सवेमिति 
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ब्रह्ममिदो निरूपितोऽप्रे तु ऋगादिविध्ा अनूद्य नामात्मकग्रह्मलं 
तत्रातिदिश्यते । नमिवेतन्नामापासेति । इतोऽपि हेतोहानपरकार- 
भेद एवाग्रे निरूप्यत इयर्थः ॥ ४६ ॥ 

व्रियैव तु निद्धौगणात् ॥ ४७ ॥ 

तुशब्दः पूतरपकषं व्यावर्तयति । यदुक्तं सनन्कुपारनारदमं- 
षाद आत्मज्ञानपकार परिशेष एव निरूप्यत इति तन्, किन्तु परिथैव 
निषूप्यत इति । अत्रेदमाक्ूनम् । नायमात्मेति श्रुतिरिवरमाधन- 
निपेधपूररकं वरणस्य माधनलतमुक्तरा इतलमभ्यतर हतुलं बदन बरण- 

सध्रपदेनानुच तस्मिन् प्रह्मामेद एनवरातम्यपदेन निङ्पितः। मच्र म- 

स्मिन् प्रपाठक त्, यदे किथव्यमीष्ठा दन्यादिना नारदोक्ता ऋगा- 
दिविधा अनूद्य नामात्मकब्रहमत्वे तत्रातिद्विदयन । तथेव मनःप्रभू- 
तिरूपात्मकं जगत्तसच्छन्दनानू् तलदार्मक्षप्रह्मन्वं तत्रादिदयने । 

धतो यथा कौष्डपायिनां सत्र मासमप्मिदोत्रं तुदानतीव्यप्मिहोश्रनाम्मा 

प्ररृताग्निदोतज्यमोम्तत्रादिदयन्त तथात्र, नामोपास्वतनिमयो नाम 

्रहमन्युपास्न एतयादिवक्रयैनमादीश्चगदर पाननृश्च नामादिशेललस- 
दान्मकत्रहमल्वं तेष्वनिदिदयत इन्यनिद शादापि हनाक्ञानप्रकारविरोष 

पवात्रपस्मन् प्रपाटरके निरुप्यन ईन्यथः ॥ ४६॥ 

विधैव तु निद्धारणात् ॥ उक्तं पूवपश्रं सूत्रस्यार्यानेन निर- 
स्यन्ति # तुशब्द इत्यादि # ननु विद्याराद्दां क्ानमामान्य प्रस्ि- 

दः। सवोरमभावस्वरुपे शानविदावे कथं निप्रम्यन ईन्याकाह्कायां 
तवुपपादनाय वरणादिभरुत्यकवाक्यतया प्रहनभूनिनान्प् वक्ते पूर 
बरणशरुति व्याकुवेन्ति । # अत्रन्यावि # अस्याम उक्तायां धुनी वर 
णशुल्यविरदधं तान्प तस्माद्वरणश्रुन्यथं उच्यत हन्यथः । वरणश्रु- 

तिस्तु-नायमात्मा प्रवचनन लभ्या न मधया नब्रहुना भुनन।य- 

मपरे इृणुन तेन लशयम्नथेप आस्म इृणुन तनुं स्त्रामिति मुण्डके 
कटवस्ट्यां चास्ति । विब्रृणुन इति पाठान्तरं चाम्ति । # उकन्वतिभ 

६५२ 
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वरिषयमप्याह् । तस्यैष आतमा इणुते तनु स्वामिति । तप्य शत. 
स्यामन एष भगत्रानासाऽत एव कत्तनृषूप; स जीवास्ा । व- 

रणस्यवरह्यकसज्ञापनाय खामिति । सर्वो हि स्वकीयां ततु 
मासीयलेनात्सेन च दणुने । तद्विशिष्ट एव भोगान् युदक्ते । 

पाष प्रयेणोक्सया 1 # अतं एवेति # भगवतो बृतात्मत्वादेष । तथाच 
तस्येष आत्मा सन्नथात्तं स्वां तनुं बृणुन त्यन्वयः । ननु माध्यन्दि- 
नानामन्तयौमिव्राह्मण यस्यात्मा शशरमिति सामान्यत आत्ममात्रस्य 
प्रह्मशासीरत्वध्रावणात् कथं बूनस्येव तत्तनृरुपत्वामित्याकाङ्कायामा- 
हुः । # तद्धरणस्येलयादि # तथाच यद्यपि तत्र सामान्यत आत 

मात्रस्य शधरत्वं श्रावितं, तथापि य आलनमन्तसे यमयतीति नि. 
बन्तव्यत्वापरैव साधारण्यनेव धाचितं, न तु स्वकीयत्वकफथनपूवक- 
भु । अनः सर्वषु शरीरत्व साधारणे यं स्वायन्वनाराचितरवांस्त- 
मे वृणुत इत्यथः । वरिद्ृणुने इति पाडऽपि त्रिपण वृणुत इत्यथः। 
मनु चिवरणपद्स्य प्रकाडानाथेकत्वाद्िघ्रृणुन इनि पांठऽयमर्था न 
लप्स्यन, किन्तु य बृणुने तस्य स्वां तनुं प्रकादायनीस्यवार्थो ट्स्यत 
इनिचेन्मैवम्  नस्पिन्नपि पक्षे ननुविव्ररणलिङ्गनोक्तस्याथस्य ला- 
भात् । तथाह । स्वपा जीवानां नील्येऽप्यत्रय बृणुन इति विक 
चक्रथनादरणाये कश्चिद्धितपो वि्वाक्षनः। सोऽपि न जीवे माधार- 
णरास््रीयसाध्नजन्मा । पू्वाद्धासङ्गन्यापत्तः। नापि साघधनाभाव- 
जन्मा । पामरपदुकघोटमात्रपु नदापत्तः । साधनशाखवंयथ्यापत्त- 
श्च । अतेो$न्यथानुपप्य। मगवदरालोचनजन्मेव वाच्यः । सोऽपि, न 
कञानिमक्त धारणः । भावमदानुपपत्तः । स्वं विन्रश्ुन इव्येतावतिव 
्वारिनार्थ्येन तनुपदरबेय््यांपत्तश्च । अतस्ननुपदानुरोघ्रात् साका- 
श्येव प्रकारो वक्तव्यः सतु प्रायो मक्तानामवति बरणविपयतया 
सुखेनैव भक्त! लप्यते । यत्तु केचिदस्मिन् मन्त्र, यमव परमात्मान- 
मेर विद्धान् इृणुन प्राप्तुमिच्छति तन वरणन पथ परमात्मा लभ्यो, 
नान्येन साघनान्नरण । नित्यो पलम्धस्वभावत्वात् । कीदशाऽसाषा- 
मलाभ शनि, उश्यते । तस्य एव आलमाऽशिचासंछन्नः स्वां परां 
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अत एव तैत्तिरीयकोपनिपत्सपि प्रहमपिदाप्नोति प्रामिति सामा- 
न्यतो ब्रह्मषिदः परव्रह्मपापिमुक््वाप्रिपर्चा विरेषताऽवदत्। सवं 
हञानमनन्तं ब्रह्मति वरह्मस्वरूपमुक्ता यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन् सोऽउनुने सान् कामान सह ब्रह्मणा पिपशितेतयुक्तम् । 
एतद् यथा तथाऽऽनन्दमयाधिकरण प्रपजिनमस्माभिः। 

तनुमाल्मा तच्वस्वरूपं प्रका्ायति । प्रकान्ते प्रराद्विरिष विदार्या 
सत्यामाविमेवरीति मुण्डक उयाचक्रः। यदपि फाटक, यमय स्व- 
मात्मानमेव साधक! वृणुते प्राथयन तनेवात्मना षरित्रा स्वयमात्मा 
लभ्यः ज्ञायते त्यन् । निष्कामश्चात्मानमव प्राययन । आत्मनैवान्म- 
लाम हत्यथः। फथं टभ्यत एति । उच्यते । नस्यान्मक्रामस्य॑ष भा- 
त्मा विन्रृणते प्रकारायति पारमाधिरक्री ननु स्वांस्वर्कायाम् । स्वं 
याथाथ्यमित्यभः इति । तश्रापि तनुपदवयथ्यम्य वु्वारल्यादू धरणी. 
यवरित्रोरभदाद्गीकाराश्च व्याख्ययविरधः स्फुट् पव । किञ्ज । गी- 
सायाम् । पवं सननयुक्ता य ध्यजुनप्रदन भगवता, मय्यावद्य मना 
य माित्यृत्तरण, चनुर्चिधा भजन्त मामिति भजनमुपक्रम्यव, कानी 
त्वातमेव म मनमिति क्ञानिमक्तस्यैवानमकःल्वफथनन, नपश्विभ्योऽधि- 
को योगीति सन्दर धुष्कल्ान्यपश्नया यागिन उन्कवमुक्त्या, धडा- 
घान् भजनेयोमांमसम युक्ततमा नम हनि मक्तान्कषक्यने चा- 
स्मवुक्तायस्येवेपोद्धनाख् तदसद्गतम । प्रना विधरणपदुस्य *प्र- 
कादान।धकन्वपक्षऽपि ननुप््ादाटिदरन भक्तस्येव परणविचयन्वं 

निश्चीयत एति तेष्व स्वायसं सिद्धयतीति पूवनिधरकार न कथि- 
दोष इति हदिकृत्याकाथदाद चाय धुत्यन्नरमादु । # अन पवत्या- 
दि #। तथाच यदि दाभपदाथः प्रक्ादानसू्पः श्रुन्यनिभनः स्याल- 

दाऽस्यामुचि प्रामिपदाथः काममोगरूपो नोच्यत । अना म पूनि 
पथ विप्रतिपत्तव्यमित्यथः । पनच्छ्रनावापि विप्रतिपान्तश्चसदा षू- 
धप्रन्थमवलोक्षय म निरसनीयन्याशयेन आहुः । # पनत्रित्याहि # । 
आनन्दमयाधिफरण अक्षरावुत्तमस्य रसङ्पम्थय परदा्टार्थत्वेन 
निर्णीतित्व।त् परमव्योमस्वन चाक्षरस्य तञखाम्नो निर्णोतत्वादरणेनै- 
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घ तत्परातेरपि विचारितत्बा्षयेत्यथंः । ननु वरणश्ुतिः काठके अ- 
न्यत्र घमादन्यश्राधमाोदन्यश्रास्मत्छताषृतात्, अन्यत्र भूताच्च भ- 
ष्याच्च य्चत् पयसि तद्धदेति प्रदने, सर्व वेदा यत्पद मामनन्तीलया- 
दिना, पतद्धवाक्षरं ब्रह्मेति प्ररृष्य पठिता । सुण्डकऽ्पि, अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते यच्चद्दद्यमग्राह्यमित्यक्षसमवोपक्रम्य पठि. 
ता । णवं सति पुरषो्तमप्रसङ्गस्य हुव्राप्यद् शनात् । कथमत्रेवं भ- 
गवत्परत्वेन व्याख्यायत ईतिखेत् । अनवधाय षदसि । काटक्ष 
सथैवेदवे्त्वं परस्येवोच्यते । तश्च वाखयवाचकामेद्विवक्चया प्र- 
णवे घक्तुमक्षरपदेन प्रणवं पराखष्य तत्र ब्रह्मत्वमुपासनासाघन- 
स्वाय विधीयते मन्त्रद्वयेन । ततो, न जायते, न ्ियते षति मन्द्र. 
येनोपासकस्वरूपमुक्ता, अणोरणीयान् महतो मदीयानिदययादिमन्व- 
येण तस्य परस्यात्मनो विरुद्धधमश्रयत्वादिकमुक्ता, तस्य क्ञानं 
कथमि्याकाङ्कायां, नायमात्मेति पठ्यते।अतो न तद्रन्धः । मुण्डकेऽपि 
प्रथमे मुण्डके यत्तदह््यमप्राह्यमित्यादिना सवेस्वरूपत्येनाक्षरं धर- 
स्तुतं, दितीयेऽपि, यथा सुदीप्तात् पावकादिस्फुलिङ्गा शति मन्त्रेण 
तस्मात् सजातीयख्ष्िमुक्ता, दिव्यो ह्यमूः पुरुषः स बा्यायन्तरो 
हजः।अप्राणो हछामनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः पर इति मन्त्र पू्वक्तिाब्- 
क्षरात् परतः परोऽतिरिक्त उक्तः । तृर्वयेऽपि, दवा सुप्णव्यनेनान्तयौ- 
मितया तमेव परमरृष्य ततो जुष्टं यदा पदयत्यन्यमी शमित्यादिना 
तहरेनफलमुकत्वा, वतो क्ञानप्रसादेनेत्यनेन निष्कलध्यानात्तददोनमु- 
क्ता ततो क्षानप्रसादेऽपिन स्वसामर्थ्येन प्यति फिन्तु तत्समार्ध्येने- 
येत्याशयेन नायमत्मत्यादिकं पठ्यते । तेनोभयत्रापि पुरुषोत्तम एष 
रकृत इत्यनवद्यम् । एतवेव गीतायामुपवृहितम् । द्वाविमौ पुरी 
रोक दत्यारभ्य, प्रथितः पुरुषा ्षम इत्यन्तेन । ननु तथापि शाखा. 
म्तरस्थस्य वाक्यस्य फथमेतच्छेषत्छमितिचेत् । पेकाथ्यादिति हमः 
हानो तुपायनाति सुतर, कुराच्छन्द्ःस्तुत्युपगानद्टान्तेषु भाट्धविनां 
कुशा घानस्पत्या स्थिता मापातेति निगमस्थवाक्यरोषत्वमौ वुभ्बयः 
कुशा हति शारथायनिवाक्ये सर्वैभांभ्यकारेराइतम् । जमिनिना ज 
बाधलक्षणे । अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाद् विकल्पस्य बि- 
घीनामेकदे शः स्यादिति सुते | नानुयाजेष्विति वाक्यस्य, आभाव- 
यास्तु भोषड् यज ये यजामहे वषाडितिदूरस्थबाक्य शेषत्वमादतम्। 



३ अध्याये ३ ए़दः। १११९१ 

किंञ्च पुरुषोत्तमलामे हेतुभूतं तु मक्तिमा्गे यद्ररणं स्वीयत्वेनाङ्गी- 
काररूपं तदेव, न तम्यादशमपीति हापनायाग्रे वदनि, नायमात्मा 
बलहीनेन रभ्य इति। वर्काय हि पमुत्रश्षीकरणम् । तच्च, 
अहे भक्तपराधीनः, वये कुन्ति मां भक्येस्यादिवाक्यभक्येषेति 
वरशब्देन भक्तिरुच्यते । अन्यथा पूत्राय एवेतरनिपेधस्य - 

तस्मान्नात्र शङ्कूारेशः ॥ ननु तथापि तेषु तेषु भक्तेषु षरणमपि त- 
तत्नुरुपमनेकविधामिति रसमार्मीयमेवात्र कथं प्रहीतुं शक्ष्यन ई- 
त्याकाङ्ायामाहूः# किञ्चलयादि # तथाप्रिमभुत्या तथाश्रयणीयमित्य- 
थैः । शुतिस्तु मुण्डक, नायमात्मा बलहीनेन भ्या न च प्रमादास- 
पसो घाप्यालङ्खाति । ननु भुतो बलशब्दा वत्ते, न तु भक्तिशड 
इति कथं तेन तन्निश्चय इत्याकाङ्कायां बलराद्दन तत्प्रािमुपपा- 
कयन्ति । # बलकयेमिन्यादि # । नच वलशब्दस्य शाशरमामर्थ्यं 
प्रयोगव रीनाद्क्तौ तस्य लाक्षणिकत्वं स्यादति दाद्यम । वशीका- 
शके यस्य कस्यापि सामर्थ्यं तत्प्रयागदशनात् । तृर्बायस्कन्य कपि- 
छवाक्ष्य "बले म्न पद्य मायायाः सू्ीमस्या जयिना दिशाम् । या 
करोति पदाक्रान्तान् $हविजृग्भेण कवलमि' ति $ङविजुम्मसाम- 
येऽपि तन्प्रयोागात् । अतः का्यद्शरवत्सापक्षदरसिकत्वात् 
सामध्यरूपत्वमादहाय तथा प्रयोग इनि न लाक्षाणकल्वगन्यो्धप । 
नैते धाक्ये गुणावतारस्य विष्णोन तु भगवत इनि कथम्ला- 
कयां मक्त पुरषपोत्तमवशीकारकत्वस्ि्धिरति शङ्भुप्रम । पकागूश- 
स्कन्यीयचतुदराध्याय न सधयतिमां योगान मास्यं घम उय- 
व । न स्ाघ्यायस्तपस्त्यागो यथा मक्तिमेमोर्जितानि' मगवद्वाक्येऽपि 
साघयतिना स्ववशीकारस्येव वोधनागस्येवायेस्य मिद्धे: । तद्वा- 
क्योपन्यासस्तु स्फुटाथत्वाद् गुणावतारे्भप मूनघमलमानघमता- 
वोघनार्थत्वाञ्छेयः । ननु तथाप्यत्र मक्तिरूपमव बलं विवक्षिते, न 
इतरद् मात्मनिष्ठाजनितवीयादि रूपमिस्यत्र कि गमकमित्यन माहुः । 
भन्ययेत्यादि # तथाच पूर्ववाक्योक्तनियथनव साधनजनिनवरलस्या- 
भवि प्रतिभपि, यः पुनदलामावनिषेषस्तदन्यथानुपपल्तिरवात्र भखे- 
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लाव पुनबेखाभावनिषेधं न कुयौत् । षरणमाघ्रस्य दैतुतवभुक्वा 
बलस्य तथात्र च न वदेव । एतादशस्य हदि भगव्रसाकयये भ- 
वतीयाह । एतैरपायेथतेे यस्तु दिद्रासप्येष आत्मा विशते ब्रह्म 
धामेति । अप्यायेस्सेष आत्माऽऽसनो ऽप्यासा पुरूपोत्तमो, ब्रह्म 
अक्षरब्रह्मालके धाम विशते इति पामपदं पुरूपोत्तमस्याक्षरं ब्रह्म 
सहजं स्थानमिति हापनाथयुक्तमन्यथा न वदेत् । तेन त- 
दषदये खस्थानपाविमीषयिला स्यं तत्र प्रकटीमवतीति श्ाप्य- 
ते । प्रकृते खेतकेदूपारूयाने परोक्षवदेन ब्रह्मभिद्बोधनेन पुर- 
धोत्तमाधिष्ठानतयेोग्यता ज्ञाप्यते । अपरे तु न देवा्रौवाधिष्ठाना- 

विंवक्षितरगमिफेतयथः । नटु पूथवाक्ये प्रवचनादीनां त्रयाणामेष 
निषधो, नेतरेषामिति तस्ाप्ट्यथमनर षलामावनिवेचान्न तद् नुपप- 
सिरित्याकाङ्कायां तन्निवारणाय हेत्वन्तरमाहुः । # षरणेत्यादि # 
तथाच तत्रास्तां पवकारेण बरणस्येवालामहेतुतानिश्ायनात् 
पूषा कानां प्रवचसादीनां जीवर तयावत्साधनो पलक्षकस्य सिद्धे 
बलाभावानुपपत्तिताद वस््येऽस्मिन् बलाभावनिषेधमुखन बलहतुता- 
बोधनातदृश्रलं लोफिकमायादरिकषलाभ्यामतिरिक्तं भगवदनुप्रहज- 
म्यं पुष्टिमागीयमेव प्राह्यम् । तश्चोक्तरोत्या भक्तिरुपमवेलयतः सेवा 
श्र शृहाते। बलपदस्य सामथ्यसामान्य शक्तत्वे््युक्तयुक्या तदिशे- 
ष पवपयेवसानादिल्यथेः । पएवभेतदत्र प्रमादस्यालिङतपसश्च यो 
निषेधस्तेनाप्रमादस्य सलिङ्तपसश्च सहकारिता बोध्यते । तश्रप्र- 
मादो मगवदिच्छानुरूपसेवाकरणादिरूपः । सलिङ्तपश्च सवत्म- 
भाषसहितविरहमावरूपं जयम् । पनवुसरादमवतायं भ्याकुबन्ति। 
# पतादशस्येत्यादि # । # तददय शते # तस्येवं यतमानस्य इव्- 
ये । ननु भवत्वेव धुतिद्वयाथेस्तथापि पूवसुश्राभ्यां यदस्यार्मप्रकर- 
शादिना जीवब्रह्मासेदपरत्वमाशङ्धितं तस्य कथं परिहार द्याका- 
हायां पूषेश्यास्य च तात्पयमाहुः । # प्रकृत दस्यादि # प्रकृते छान्दो- 
श्वश्च आरमवाक्ये श्वेतकेतुपास्यने । अन्याथमन्यकथनङ्पो यः 



३ अध्याये १ पदः। ९१३५ 

त्मकारुक्षरापिमाबो भवति, पुरुषोत्तमस्य षा । तथा सति हा 
निनां सेषं परमाः स्यान्नतं, भक्याहमकया प्राह इ्यादि- 
षाक्येः, किन्तु मगवदनुप्रण भक्तमङ्कन च मक्ता ससापिति 
ज्ञापनाय भक्त एव्र तदूवाधाधिक्रारीयपि ज्ञापयितुं भक्तस्य नारद- 

स्य भमत्रदातरेशयुक्तस्य सनत्कुमारस्य च सवाद उक्तः । तत्रा 

तङब्देन पुरपात्तप उच्यते । भक्तिमार्गे तु निरूपधिस्नहविषय, 

सएव यतः। मतु सर्वान्ममात्रकममाधरगम्य इ सवत्मिभाव 
एत पिद्राक्षब्देनोच्यते । परमक्र्ापन्नं यदरस्तु तदेव हि वेदान्तेषु 

मुख्यसेन प्रिपाद्रम । अश्षरत्रद्मादिकं तु तद्विमृतिरूपतरेन 

पयोगिनेन मध्यमाधिक्रारिफिलन च प्रतिपादने । तेन तत्र 

गरिद्याब्दपयोग अंपचारिकिः, स््रत्मिमाव एव पुन्यः । युक्त 

चतन् । अन्नगविपपिण्या विद्यायाः मक्राशात्तत उत्तमाप्रिपाय- 

ण्यान्तस्परा उत्तमतम् । एं सति पूमपपाटक्रस्याक्षरप्रकरणत्रा- 
कदय माणन चमो अज 

परोक्षवादस्तन जीवस्याक्षरव्रष्मामद् बाचनन पुरुासमा्िष्ठानरवयो- 

ग्ना ज्ञाप्यत । अघ्र सदप्रिमध्रपदकर तु. न ह्यनावनन्युकतरात्या या- 

ग्यनामान्रण न सः, किन्तु भगवदनुम्रदमक्तसङद्गाभ्यां जातायां भक्तो 

सहति ज्ञापयितुं तयाः संयाव उक्तम्तभ्य च स्रवादुम्य भक्तिम।गी।य- 

लिद्वस्या तथात्वात् तत्रन्यान्मशदन तन्माम निरुपाधप्रानिवि- 

पयः पुरुषोत्तम पवोच्यन, न जीवात्मा, नाप्यक्षग्रहम । पूरयासमम्तु 

सक्ौन्मभायकश्राप्य इति म एव सयान्ममाया विद्या शब्दनाख्यन । 

किञ्च परप्रका्ापन्नामन्याद्रुक्त रीत्या वदान्तस्यापपुम्धालम पव ना- 

त्पय्रम् । यद्यपि मुण्डक, अथ पग यया नदृक्षग्मधिगम्यत ¶्यक्षर- 

विद्यायाः परविद्यान्वमुक्तम् । तथाऽप्यग्र, अक्षरात् परतः पर इति 

पुरपस्य ततः परन्वध्ावणात्तदिद्रायामव परावधान्वं विध्ाम्यनी- 

त्यक्षरविद्यायां नान्नरीयकनया विद्याशब्दप्रयागः परन्यापचागद्व- 

ति सवन्ममाव प्य वि्ापदूप्रयोगा मुश्यः। तस्या एव च विचाया 
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दृ्तरस्य पुरुषोततमधरकरणलराश्वदध्वासाद् श्वात उक्तन्यायेन वि. 
येवाग्रिमपरपाठके निरूप्यते, न तु पूर्वोक्तासहानप्रकारदि्ेषः । 
अत्र हेतुमाह । निद्धारणादिति । धुख तेवर विनिश्गासितभ्यमि- 
लयुक्तवा घखस्रूपमाह । यो षे भूमा तत्सुखं नासे धुखमा्ि 
भूमेव पुष भूमा लेव रिनिङ्गासितम्य इति । अक्षरपयंन्तं गणि- 
तानन्दलाव् पुरुपोत्स्येवानन्दमयलेन निखधिषुात्मकलराद् 
स॒ एव भूमा तस्येव बिनिङ्गासितन्यलेन निद्धीरणादिस्थः। 
भूम्नो रक्षणमग्रे उच्यते । यत्र नान्यत् पएश्यतीयादिना । यस्मिन् 
सति नान्यत् पश्यतीयथेः । तथा सति सर्वात्ममाकवतः प्रभु- 

उस्तमत्वम्। एवं सस्युभयत्र प्रतिपाध्भेदेन प्रकरणमभेवात्नुक्तश्य 
भ्रफरणक्यस्वरूपस्य भवदमिमतान्मविद्याप्रकारविशेषतासाधकस्य 
हेनोरसिद्धिरित्यस्मद्भिप्रेतमेवाप्रोच्यत, न तु त्ववुक्तमित्यथः। एवं 
प्रकरणमेदे सष्यतिदेरोऽप्यकफिञ्चित्कर पव ।अतिदैरमत्रेण तदवा- 
न्तरभेदत्वस्य क्ाप्यसिद्धत्वादिति । हेतुं वयकुवेन्ति । # सुखं त्ववे- 
यादि # तथाच पूवेत्र सदेव सोम्येति सदूपमात्मानं प्ररृत्य तदभे- 
दक्षानमुपदिष्टम । इह तु निरवध्यानन्दरूपं जिक्षाश्यत्वेन निद्धारय- 
ति। यद्यत्र पूरवेग्ररूत भस्मा बोधनीयः स्यात्तदात्रापूरर भूमशब्दं न 
घदेत् । बदति तु मूमपव्म् । अतः शब्दान्तरेण पूवेस्माद्रात्मनः स- 
काशाद् भूमपदाक्तस्य भेदे सिद्धे विष्रयमव्न्नात्र पूर्वोक्तं श्ानमुस्य- 

ते । फिन्तु सुस्था सवत्मभावरूपैव विद्योच्यते । यद्यपि, सत्थ ह्ान- 
मनन्ते ब्रहमेलयादिधधरवणात्रयाणामविनामावस्तधापि सावथिनिरवधि- 
त्वाभ्यामानन्दस्य भेदात् पूवैश्र गणनापरच्छिन्नश्येव तस्य सिखिमै 
तु निरषरधेः। अतो भूमपदेनात्र तस्येव निद्धारणात् तथेत्यथैः । ननु 
भुमाऽश्र जिहास्यत्वेनोच्यते, ताषता सवोत्मभावः कथं रक्ष्यत श्या 
कालु यामाहुः। भूम्न ¶त्यादि । तथाच भूम्रलक्षणस्यन यश्रेति पदेन 
पूर्घोक्तरीलया भूमक्षानसत्तासुचनात्तञ्ज्ञानरूपस्य सवांत्मभाषस्य लाम 
इत्यथः । ननु भूमलक्षणे तदितरदशेनं निषिद्धने। सवात्मभाववतां 
तु तद् दृष्यते इति कथं तेन त्वाम शयत महुः । # तथा सतीष्या- 
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दने स्सपि ीलोपयोगिस्तुददीनादिकमनुपपन्षमिति शङ्का 
९, तस्य ह बा एतरयेवं परयत एवं मन्वानस्यवं पिजानतं 

“आत्मनः पाणा हयादिना निरस्ता बेदित्या । तैः सह शीलां 
 चिकीरैतः परभुत एव सर्द सम्पद्यते, न तु भक्तपापर््यनेति भाषेनं 

तदृक्तेः ॥ ४७ ॥ 

द्रोनाच्च ॥ ४८ ॥ 

दृश्यते च पर्वात्ममाववतां भक्तानां व्रजमीमन्तिनीपमृतीनां 
पमितरविस्मृतिभेगवल्स्ादिनाप्रे स्वसामध्यैमिनि व्यामः खा- 
नुभवं परमाणनवेनाह । उक्तश श्रीभागवते, ताभिरेव, चित्तं पुखेन 
भवताऽपहूतं शरेषु यननिर्विरत्युन करा्रपि ग्रक्रये, पादी 
पट न चरन इयादिना । तेन ज्ञानरक्तिक्रियाशक्तितिरापान- 

मुक्तं भरति । अप्र तदावि्मावादिकं स्फुरमेत्र ॥ ४८ ॥ 
ननु मनत्कुमारनारदमेवादात्कमेकं वाक्यम् । तत्रोपक्रमे 

मन्त्तरिदेवास्मि नात्मविच्छस्तर घतं ते भगवदृदशम्यम्तरति शोक- 

मातमवरिदिति, सोऽहं मगः शोचामीयादिना स्वरात्ङ्गानस्य॑गोपक्र- 
मादपसहारोऽपि तमादयिबोपिितः । अपरे चेद् आत्यपदानामीश्वर- 

त ४ 

दि #] # तथा सतीति # सर्वत्र भूमदरने सनि । # तेः सदेति # 

प्राणादिमिधर्मैः सह । तथाच तादशलीलपयागिपतरायत् शनं प्रभु 

सामध्यकारितम् । भगवदिच्ाया पय नथान्यात् । नतु खहृतम- 

तत्तेषां भगवदेकद्र टत्वं निव्रौधमतः सुखेन तलक्षणाःमवात्ममाव- 
लाभ इत्यथः ॥ ४७॥ 

दृ्नाश ॥ शददनान्याद शनं साधयिन्वा प्रयक्षेणापि साघयती- 

त्याशयेन ब्याङर्यन्ति। # दयते इन्यादि * । # स्वानुमवमिति 

स्वयं समाधावनुभूतम् । षं निगदुग्यास्यवातम ॥ ४८॥ 

१४३ 
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प्रतं स्यादराक्यमेद उमक्रममिरोधश्च स्याव तस्पाद्राक्यानुरोधाव् ` 
पङ्गानपकारिशेष एवायमिति मन्तग्यमियत उत्तरं पठति ॥ 

्रुत्यादिव्ररीयस्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥ 
नेधं वाक्यानुरोधाद्ररणेन सर्वातभावलिङ्भूयस्लं वाधित- 

ध्यम् । वाक्यापेक्षया श्रुतिलिङ्योबलीयस्ताव । एतद््वटीयस्तं 
तु, श्रतिलिङ्धवाक्यपरकरणस्थानपमाल्यानां समवाये पारदोर्षैस्य- 
मिति जैमिनीयसूत्रे सिद्धम् । प्रहत इतरसाधननिपेधपृपरकं, य- 
मरेमेष दृणुने तेन कभ्यत्तप्येषप आता टणुते तनुं समिति श्रुगै- 

यय) पतत छच्छ्छरि 

ुत्यादिषटीयस्त्वाश्च न बाधः । सूप्रमतारयन्ति । # म- 
न्षित्यादि # । ननु मास्त्वस्य पूवेगप्रफरणरोषत्वम, तथाप्यस्य प्रपा- 
रकस्यान्तमेकवाक्यतवं तु निःसन्दग्धिम् । विषयमेदामावात् । तत्र 
श्नोपक्रमे साऽहं भगव हत्यादिनात्मेव पृष्टः । उपक्रमश्चासञ्जानाव- 
रोधत्वावुपसंहारात् रवय इति पूवेमन्त्रे सितम् । भत उपसंहाराऽ- 
पयुपक्रममादायैव नेतुर्मचित शति तत्रत्या आत्मरशब्दास्तत्परा प्व 
युक्ताः। अत्र चेद्, अथात अत्मरादं श इत्यादीनामातपदानामीश्वरपर- 
त्वं स्यात् तदा देकषाथ्याभावाद्थात मान्मदेहा त्यादिकं भिन्न बा- 
क्यं स्यावुपक्रमविरोघश्च स्यादत उपकरमगतातवाक््यानुरोधात षू- 
धप्रकरणोक्तो क्षनस्य प्रकारकविशेप्र पवायमिति मन्तव्यम् । किञ्च 
भत्रहि वरर्णालद्धं सवातमभावो न भूमलक्षणवाक्यमात्रण सिद्ध- 
ति, यन प्रकरणमनादत्य स गृह्यते । किन्तु तदारभ्य, आत्मन पवत 
सवेमिन्यन्तेन। अतः सन्दरमो यथा सवात्मभाववाधकमयवान्तरप्रकर- 
ण॑, तथा प्रपाठकः सवं आत्मबोधकं महाप्रकरणमतो भूमलक्षण- 
घाकषयस्य सन्दिग्धत्वात् प्रपाठकरूपं महाप्रकरणमेवानुसत्तव्यमि- , 
स्यत उत्तरं सूत्रं पठतीत्यथः। सूत्रं व्याकुवैन्ति। # नेवमत्यादि + । 
# भूयस्त्वमिति । परमत्कषः। तच्र फं श्रुत्यादिकमित्यपेक्षायां पूत 
श्ुतसुकत्वासां समारयन्तो लिङ्क स्फुदीकुवन्ति । # प्रृते इत्यादि #। 
अयमथः । सललयम्रदिमातमवोघकमान्तमेक्ं वाक्यम् । उपक्रमश्च बर्ली- 
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` ैरणपाश्ररभ्यतमाह। एतद्रे च नायमात्मा बलहीनेन लभ्य इ्यु- 
पक्रम्धनेरूपायंयैते यस्तु विद्रतस्येष आस्या विशते ब्रह्मपा- 
मति श्रुतिः प्रयते । एतच्च, विव तु निद्धरिणादिसत्र निङ- 
पितम् । अपर, नालमवित् तरति शोकमासव्रिदिनिनारदबा- 
कयानुतरादयोरात्पपुदरमुत्तमपऽनान्पकेन रिङ्गेन पुरपेत्तमपरमिति 

यान्, तथापि स नाभ्वप्रतिप्रहेषटिवाकय इष निःसन्विग्धः । तत्रत्या 
ह्पपगरस्य जीदक्चरपुरुषारमसाधारण्यत् । तथा सति तत्र क सष 
प्राह्म शति विमरक्च नारदस्य शोकफतारकान्मङ्ञानायं प्रप्र प्रचत्तत्थन 
ताहदा पव।त्द म्र्यः। स च निरवधिसुखरूपन्वात् पुरप।समर पव । 
न जीवो, नाप्यक्षरम । अद्यस्य वुःखिन्वदरन्यस्य गणिनानन्दुत्वात् । 
धनो निरवषसुखक्पास्मामिघायिक्रा या भूमध्रुतिः सा धाक््यादृ 
र्म यम । बरुभुत्सिनान्मस्रूपनि्णायकल्वात् । करअ । सान्मकामा- 
भ्न परं विद्यत हतिधरुलयन्नर अआत्मखाभस्य प्रमसरामन्वध्रावणाच्छषि- 
तारकाऽप्यात्मा भ्यमान एव शोकं तारयति, न त्वलभ्यमानः । 
लाभश्च नक्ञानमात्रम् । किन्तु खापीननापुरस्टनम् । प्रन ख 
यदा ये सुखं लभत इत्याद्रकथनाछश्यमानस्येव निग्यधिसुग्रहृप- 
स्य भूम्नः शाकतारकत्वमभि सहितम् । तस्य च, हतरानवयन्याच- 
क्रत्वा वरणश्रुतिस्नन्मात्ररभ्यत्वमाह । एनदृप्र च नायमामति 
भक्तिलभ्यन्वव।धिक्का श्रतिः पल्यन । यत आन्पज्ञानस्य क्षायनान- 
स्यात्मना वा शोकनारकन्वखम्पादिका, ल्टमन इति कामधुर्ताश्च ता 

इसी । तथा, यमतरैप हनि भुति्ररणमात्रनकयन्यमान्मन आह । तत्- 
प्रिमा च मक्त्यादिलभ्यन्वम् । तानि च वर्णस्धव स्यापारभूनानि 
एनदृपरे पुरयोत्तमस्य रिङ् । पुरुः स परः पथ मकतया टभ्यस्वन- 
भ्यव्रतिगातावाङ्ृधात् । पनणिङ्क, चकाराद् भूमादिश्रन.। उभयमपि, 

विधवति सूत निरूपितम् । मन्न भुति्ोधक प्रमथः ध्रायम्बुटित दनि 
प्रतिभाति । पूर्वोक्तस्य लिङ्कस्य भुन्यन्तरस्यन्वात् प्ररूनसन्दभभ्य 
लिङ्क दरयन्त # भपरञ्जति #। # नारद वाक्षयानुवादयोगिति # । 
नारदवाक्ये तद्रूनुवादे च । # उसमप्रदमारमङूनेति # मस्ति भगो 
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हायते । र हि सर्वेभ्य उत्तमोऽतो ब्रह्मतयुपास्यतवेन सनक्कुमार- ` 
कछ्पतिरूपं ततस्ततो भूयोऽलतीत्यषृच्छव । अन्ते पर्वाधिकतेन 
एलातमकखेन भूमानं श्रुखा वया नारव किन्तु तसाप्त्यम् । 
अयाय कलित परतिष्ठित इयणछत् । तदा सर्वाभावबत्छेव 
प्रतिष्टित पयादायेन सवरीस्ममावरिङ्गामकं माव, स एवाधक्लाद् ` 
$बादिनोक्तवान् ॥ ४९॥ 

नन्वेतया श्रुया न सर्बा्मावलिङ्गात्मको भावं इच्यते, 
किन्तु व्यापकतेन स्वैरुपतेन खमिग्ाधिकरणामावदन्यत्रा- 
भरतिष्टिक्तवमेगोच्यत श्यत उत्तर पटति । 

. अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपुक्तवद् दुष्टश्च 
तदुक्तम् ॥ ५० ॥ 

नाम्नो भूय श्त्यादिरपाधिक्षयग्रद्नात्मकेन । पतदेव विमजन्ते । ,. 
# स हीत्यादि # । स पुरुषोत्तमो हि निश्चयेन । स उत्तमः पुरुष 
इति शुतेरतोऽस्मि लोके वेदे चेति स्यूते: सर्वेभ्यो नामादिप्राणपयै- 
म्तेभ्योऽक्षराच्चोत्तमः। अतो नामाद्ाऽशन्तेषु प्रह्मतयुपास्यत्वेन क- 
थनात् । सनल्कुमारोक्तप्रतिरूपं = सनक्कुमारेण, नाम्नो षा व भूयो- 
$स्तीत्याघयक्ते तन्मे भवितु मगवानित्येवं तलयक्षितरूपमर । ततल्ततो 
भूयोऽस्तीति क्षात्वा यपृच्छत्। अन्ते पश्चाद् सर्वाधिकं भूमानं शरुत्वा, - 
तथा, अस्ति ततोऽपि भूय १ {त्येवं नापृच्छत्, किन्तु तद धिष्ठानम- 
शृष्छत्। तथाचेतत्यदनदयसामर््यनाप्युपकरमगतमात्मपदं पुरुषो्तम- 
परमिति निश्चीयते । वाक्षयाशिङ्गस्यापि शलीयस्त्वादित्यथैः । 
नन्वस्त्यस्मिपदं पुरुषोलतमपरं, तथापि विवक्षितस्वातममावषोधक्ष- 
स्याश्रादशंनात् कथं न तदरयस्स्वषाध शत्यत आहः # तदे्यादि + 
तथाच द्वितीयप्रदनो्तरे सवारममावलिङ्गस्य दनान तदृषाध इ- 
स्यथः । पतेनावदयकोपपत्तिरग्र वाक्यतात्पयेनिणोपिकेस्युक्तम्॥४९॥ 

भनुकन्धादिभ्यः प्रहान्तरपृथक्त्ववद् दष्टश्च तदुक्तम् ॥ सुत्र- 
मबतारयन्ति । # नन्वित्यारि # । तथाख पूर्ददुपकमगतवाक्य- 
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भूमस्वरपं श्रुत्वा स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित एति प्रश्ने 
स्वे पहिम्नीत्ुत्तरम । तदर्थस्तु स्वीयत्वेन हने भक्ते यो पिम. 
रपः सर्वात्मभावस्तसमिन्निति स्वरूपात्मके पटिम्नीति वा । भग- 
वदात्मकत्राव सर्वात्मभावस्य । तदितरस्य साप्तात्पुरूपो समापा- 
पकत्वादस्येव तत्पापएकलतात् परमकाष्ठापशपदिङूपो ऽयमेबर भाव 
$ति मरहिमशब्दनोय्यते । स तु विपरयोगमाबोदये सयेव म्यग् 
ह्वातो मवति व्यभिचारिमपरैः । ते वनियतखभावा इति हप- 

बलेन प्रत्यवस्थाने तस्य वाक्यस्य सम्विग्धाथत्ातुपसंहारगनन्वे- 
व्यसम्दिग्धाभ्यां ततः प्रदलाभ्यां धनिलिङुभ्यामनद्वाकयाथनिर्ण- 
येनात्र ताभ्यामात्मपदस्य वुरुपोत्तमपरत्यप्यतया द्ितीयप्रदनधुन्या 
यत् सबातमभावसमयनं तन्न युक्तम् । तदुत्तरधुतो पुरपालमस्य 
स्षप्रतिष्ठताया प्व सिद्धा मववृक्तसवोत्मभाववद्धक्तस्याधिकरण- 
ताया भत्तिद्धौ सवातमावस्पात्र ध्रतिपजुमराक्यत्वादिन्या ग हून- 
यामिदं सूत्र पठतीत्यथः। उक्ताशङ्कूानिवारकं सत्रं हतुमुक्तधुन- 
विचारमुखेन व्याकुर्वन्ति ! # भूमेन्याद । # यवृक्तमत्र सवस्ममा- 
वलिङ्गस्मको भावो नोच्यत हति । तन्न । यनो भूमस्वरूपध्रव- 
नानन्तर तदाधारप्रदने सनन्कुमारण स्व महिम्नत्युलरमुकम् । 

तत्र स्वपद्स्यरात्मीयवाचक्रत्वं स्वव्त्वन बूना या भम- 
कत्तक्षिषठो यो महिमा सवान्मभावरूप उत्कपषम्नस्मिक्निन्यथ/ भ- 
वति । यदि च स्वपद्मात्मवाचकं, तदा स्वस्पान्मक्र मरिर्म्बग्ण्था 
भवति । स ख महिमा सवात्ममाव पवल्युमयथापि तत्य महिम्ना 
भगषरस्धरूपत्मकत्वात्स्वपदेन विरुद्खनं । नच तस्य स्वक्पान्मकत्य 
कथं महिमङूपत्वमिति शङ्ःनीयम । सतुल्वववु पप्तः तवि नरस्य 
पुरुषोल्तमभिन्ञस्य तताठकन्वामावादृस्य तदत्मक्मावस्यव नग्प्रा- 
पकत्वादयमेव सर्वोत्कृष्ट शत्ययमेव म्रहिमपदेनाख्यनं । ख तु विप्र 
योगभाषोढद्ये सव्येव सम्यम् परमत्वन रूपेण व्यमिखारिमषरहानो 

भवति । ते त्वनियतस्वमाघा इति ज्ञापयितुं, त्रिविधाः, तदादे शशाष्द- 

डूगरविशात्मदेशाङपास्तिखो विधास्तस्य भाषस्य श्वापकाः प्रकारा््ना- 
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यितुं त्रिविधाः । स एवापतादियादिना, आतेवेद ९ सर्ममिय- 
स्तेन निरूप्य भूपपरतिष्ठाधिकरणपरहने यदृत्तरितं स्वे महिज्नीति 
तमेवानुबध्नाति, स बा एष शयनेन तच्छब्दस्य पूर्वैपरामिला- 
त॒ । एवं सति तदृक्तमन्यत्राप्रतिष्टिततं चेदिह प्रतिपादं स्याव 
तदोक्तरीयाऽतुतरन्धं न कुयांदहङ्कारादेशादिकं च न कुर्यादृक्तप- 
इनोत्तरं खाऽन्यवस्वमाशाज्् क्वापीसेव देव् । तस्मादस्महुक्त 

सखीन् प्रकारान् स एवाधम्तादित्यारभ्यात्मैवेदं सवमित्यन्तेन निरूप्य 
भूमग्रतिष्ठाप्रश्े यदुत्तरितं महिम्नीति ते महिमपदोक्तं भावमेवानुब- 
ध्नाति, स एव एष इति तच्छबस्योक्त महिमपरामशित्वात् सस्मिन् 
भक्ते एवं पद्यक्निलयािना तत्कमंकद हानादिकनेतावोधनेन तद्धाव- 
वैरि बोधयंस्तमेव भावे महिमपदे $नुषञ्जयति । तथाच, अनुष्र- 
ध्नातीत्यनुबन्धः पचाथच् । पचै स्वपेनाथषरेन घा उक्तं भावम- 
लुरक्षीरुख बध्नाति नियमयतीयनुबन्धः, स पष धवं पदयन्निति- 
घाकष्यस्थः। स इति पूवैपरामशेः। आदिपदेन त्रिषिधभावबोधकाः प- 
इयदादयो धमोः। स च तदादयश्चेल्यनुबन्धादयः । दन्दः । तेभ्यो. 
$नुबन्धादिभ्यश्चतु्यो हेतुभ्यः सवात्मभाव एव ष्दीकरियत इति 
तश्यन बाध इति सत्रे योजना । न षाध एति पूवेमूत्रणमत्राप्यनु- 
षञ्जते, वस्तुतस्स्वत्र, प्रहान्तरपृथक्षतववदिति द्टान्तबोधितं भावशृय- 
कटवमेव साध्यम् । तथाच प्रज्ञान्तरस्य यथा पृथक्त्वमस्ति तथा- 
इस्य भावस्यापि पृथक्त्वम् । यदि हि खे महिम्नीव्यत्ान्यश्राप्रतिष्ठ- 
तत्वादिकममिप्रतं स्याद्, न मावपृथक्टवं तदानुबन्धादिकं न कुयो- 
त् । करोति च तदतस्तथेत्यर्थः । पृथक्रर्वप्रकारथाप्रे भाष्य पव मु- 
मुष्ुमक्तस्यव्यादिरूपे वद्धिवरण स्फुटः । पवं स्वोक्तं व्यवस्थाप्य प- 
शोक्तं दूषयन्ति । # पव सतीयादि # । # पवं सतीति # अनुब. 
न्धादिस्वरूपविचारेणोक्तरीत्या श्षुतेः सामञ्जस्ये सति । एषं सती- 
स्यस्य तरमादिष्यनेन सम्बन्धः । तथाचेष्र श्ुतिसामञ्जस्ये सति त 
स्मात् । अनुषन्धकरणाहड्ारदेदादिकरण-नकवापीत्यववनरूपादध- 
तुत्रयाव् तथत्यथेः। ननूक्तहेतुत्रयाद् यद्यपि पूवेपक्यभिमतं बाध्य 
ते, तथापि त्रिविधभावेः सिद्धान्स्यभिमतं कथं सिष्यतीत्याकादङ्का- 
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एष मार्गोऽनुमैव्यः । आदिपदात् तरिविधा ये भावा रउक्ताले- 
वामपि स्रपमेवं परयजेत्रं मन्वान एवं विजानम्मिति क्रमेण य- 
निरूपितं तदुच्यते । पूर्य छतिविगादभापेन तदितर स्फूर्यां तमेव 
सवेत्र परयनि । एवदेवोक्तमेवं प्यभियनेन । तनः किञिदृबाघ्ा- 
तुमन्धानेऽहङ्कारादेशो मवति । म त्वहमेव प्रेतः खडृतिसाम- 
धन तें प्रकृदीक।रप्य इति मनुते । करोति च तथा। अत पएवान्वे- 
पणगुणगने कने तामिः । एकेवोक्तमेव मन्वान इयनेन । ततो 
निरूपयिस्नेह्रिपयः पुरुषोत्तम आतमशब्धेनोच्ये इति तदादेशो 
भवति। तदा पृप्रकृनस्वपाधनेपस्यङ्गानेनातिदैन्पयुक्तमहजस्नेहन- 
विविधमावतवान् भवति । तदेतदक्तमत्रं प्रिजानाननियनेन । अन 
एवोपमरगं उक्तः । ततो ऽनिदन्येनातिमोतरे मति या अत्रस्या्ता 
निरूपिता आन्परतिरियादिना । अत्राप्मशव्दाः पुरुपोत्माच- 
का हेयाः । अन्यथापचारिकन्वं स्यात् । मुख्ये मम्भवति तस्या- 
युक्तसात् । ननु मवीत्मभावस्यापि मुक्तां पर्यत्रमानमुन नेति 

यामाद्विपदो कानां स्वरूप व्यास्यातुं प्रतिज्ञानने। # दीव्यादि # 
# तदुच्यत हति # तद् व्याख्यायत । व्याकरुवंन्ति। # पूवमित्यादु भ 
# पनन वरति # पनादशं ददानमव्र । # स स्विति # अहङ्काराय 

घौस्तु 1 तथाचाहद्भूारादशाक्तरीन्या स्वभान स्वस्मिन् सामथ्यवि 
दाचमानादहमव सर्वः प्रकरः स्वमामर्ध्यन त प्रकटुकररष्य इति 

मनुन व्यादि कयाऽनया फक्किकया ऽह दूराद् शफनटमुकं धा्माणिक- 

सपाय परिचायित च। तना निदपर्थान्यादिना चाःमादहाभानफन- 

मुरूम् । पवं विधात्रयोक्तानां स्वरूपं व्यास्यायाप्रमग्रन्यं योजय- 
न्ति। # ततोऽतिदेन्य इत्यादि # सूत्राशमवतार्यन्त। # नान्वि- 

त्यादि # ननूक्तयुक्तिमिरन्न मवतु सवन्मभावस्तथाण्यत्र फरत्वन 

स्धश्रन्थिप्रविमक्षस्यवबोकतत्वा्स्य च, भिचत हृदयश्रनम्यिरिति धु 
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सैायनिरापाय षटान्तपाह, प्हान्तरपएथक्वदिति। युपुध्मक्तस्य 

सष्टदातृतेन भगव्रिषयिणी या परहा सा स्वात्ममाववद्धक्तपश- 

तः प्ह्ान्तरमित्युच्यते । शच कर्मज्ञानं तदितरमक्तमङ्गाभ्यः पाये. 

. क्येन तदिष्ेव साधयति । तथा सवासमाकवतो भक्तस्य यस. 

कारिका भगवदरिषयिणी रहा तमेव भकारं स भावः साषयति 

नान्यमिति न युक्तौ पथवसानमिसर्थः । अत्र भ्यासः खानुभवं 

परपफाणतेनाह । दृशति । उक्तमाववतो भक्तश्य भमुसखरूपदशेना- 

द्रतिरिक्फलामावोऽस्माभिये दृष इयर्थः । एवादशा अनेके 

ष्टा इति नैकस्य नाम शीतम् । अत्र शब्दमपि प्रमाणमाह । 
94 ® ऋ 

तदृक्तमिति । भगवति शेषः श्रीभागवते दुवाससं भति, अहं मक्त- 

पराधीन इत्युपक्रम्य, वशे दुर्न्ति मां भक्तया सत्तियः सत्पति 

धयेति । यो हि यद्रशीकृतः स तदि्छानुरूपमेव करोयतो न 

ह्यन्तरस्वारस्यन परावरद शनस्य यत्फलं तस्थैवात्र प्राहमत्याच्तस्य 

ख, तमेव विद्कानगरूत शद भवतीत्यारिशुखन्तरषु मुक्तिरूपस्थव सि- 

डन्वादस्य भावस्यापि मुक्तावेव पथैवसानमिति फलतो न फथि- 

द्विषः । भथ, न, तदाक्तस्य फठवाक्यस्य विध इत्यस्यापि फ 

` रूढलेन पूर्वज्ञानविशेषत्वमेवादत्तव्यमितिशद्भानिरासाय इ्टन्त- 

माहेयः । दन्तं व्याकूवन्ति । # सुमुश्चुभक्तस्येत्यादि # तथाच 

अन्या प्रहा शरहान्तरं, तत्छृते पृथक्व प्राज्ञ न्तरपृथक््वम् । षष्ठधरथे 

धतिः । तः प्राह्ञान्तरफलस्येवैतत्फलस्यापि पृथकस्वमेवेतिं नेतस्य 

बाध इत्यध: । नच फरलोंक्रविरोधः । द शनस्य प्रागेव जातत्वेन 

अविचाकामकमेजन्यहदरयग्रन्थिमेदस्य प्रागिव जातत्वादत्र ततो 

ऽतिरिक्तस्ेव फलस्य सर्वेषाम् पकत्वपयन्ताशास्यत्वरूपाणां प्र 

स्धीनां प्रहृष्टो विलक्षणो यो मोक्षः पुनस्तद युद्धषरूपस्तस्याभिपेत- 

स्वेनाविरघात् । अग्रिमशेषद्रयमवतारयन्ति । # अत्र व्यास दत्या- 

दि # । # मन्न शब्दमिस्यादि च # । ताइशां मुकिप्यन्तानिष्छा 



१ अध्याये ३ पद।। ११४५ 

सायुञ्यादिदानं, किन्तु भजनानन्ददानमेव। तेषां पुक्तयनिच्छ। तु, 
“परस्वया प्रतीतं च सानोक्यादिचतुष्टयम् । ने्छन्ति सेवया पू- 
णा; कुतोऽन्यत् काकविप्टुतम् । खर्गापवगनरङेप्वपि तुर्या्थ- 
दिनः । सालोक्यसार्टिमामीप्पमारप्यैकलपप्युत । दीयमानं न 
गन्ति विना मन्मेवनं जना!ईयादिवाकंयमहक्षनिर्णीयते ॥ ८० ॥ 

न सामान्याद्प्युपलब्धरमैतयुवन्न हि 
लोकापत्तिः ॥ ५१॥ 

ननु नान्यत् पदयतीयारभ्य सर्वस्य प्रपातक्रम्य सर्वासभाव- 
निरूपकत्वोक्तिरनुपपन्ना । अन पएव्रालमपदानां पुरूषोत्तमपरत्रो- 
क्तिश्च । यतस्तस्य मुक्तावपि कामामातः प्रतिपादत्। भत्र तु तस्य 
सर्वेषु लाकरेषु कापवारो भवतीति श्रुतिः पठयते । एं सतिन 
त्षिरपणपतरेति व्रा वाय्ये, वद्धववतारप्यन्यकरापव्र्यमिति वा । 

हितीयस्योक्तपरमाणपराहनतरनायपक्न एव्राश्रयणीय इति पूपं 
निरस्यति । नेति । वतर टेतुमाह । मापान्यादप्युपर्पारिति । ब- 

निगमयितुमाहुः । कर तवां मुक्तयनिच्छन्यादि # | तथाच्र ज्रानध्रा- 

गीयमगवद शन हदयप्रन्थिनदनं नानाविधन्रस्यनुदेयकपम › भन्रः 

तु सथग्रन्धानां प्रविमोक्षो भगवद्रिवकनानव्ृत्युदरयःपि एकन्यपय- 

स्तानिच्छारूप शति टदोनमेदान् फलमदस्तन्कनु्यायाद्प्युपश्न 
इत्यथैः ॥ ५० ॥ 

न सामान्यादप्युपरध्यमून्युवक्न हि लोकापि: ॥ सृत्रमव- 

तारयन्ति । # नन्वित्यादि # । # प्रतिपाद्यत इति + । द्रीभागवते 

कपिलादिवाकयैः प्रतिपाद्यन। # अत्र न्विति # धान मनन्कृमारवा- 

क्ये तु। # प्वं सतीति # स्मृतिभूव्योर्विरोघ सति। # उक्तप्रमा- 

णपराहतत्वनेति # । उक्तस्मतिघाक्यपराहनत्वन । व्याकूरवन्ति । 

# तेतीलयादि #। # नेति # । यदुक्तमन्र सब्रात्मभात्रा नार्यत 

१४४ 



११.५६ सप्रकराश अणुभाष्ये । 

त्मपानधर्मयोगादपि तसयोगः श्रुतावुपटम्यतेऽनेकशो यतः । १ 
कृतेऽपि पित्रिभानां कानां विव्िधपुखपधानताद्धगव्रतम्बन्धि- 

षु सर्गेषु सुखेषु कामचारो भवतीति श्रतेरर्थो हेयः । ननु यथा- 
श्रुत एवार्थोऽस्तु तत्राह । न हि लोकापत्तिरिति । सतरत्मभात्रवतं 
इति प्रकरणाद्, नान्यत् पह्यतीलयादिषर्मनिरिष्स्यात्मनः पराणा- 
दिसवेवतो लोकसम्बन्धो युक्तिमहयोऽपि नेति ज्ञापनाय दिशब्दः। 
किञ्च । एतद्रे, न पश्यो मर्यं पयतीति श्रुया यम्रा 
मतयुनिपेधः क्रियते तथासमन एवेद < स्पिनिश्रुयेत्रकारेणःसानि- 
रिक्तग्यवरच्छेदः क्रियत इति मृल्युत्ररछोकोऽपि न सम्बध्यत इया- 
ह । मृल्युव्रदिति । तत्र रोगादीनामपि दशननिपेमे सयपि मयोः 
खे यन्निदशेनसुक्तं तेन भक्तानां रोकान्तरमम्बन्धस्लत्तस्य इति 
्ाप्यतेऽत एव, नोत दुःखमिति दुः खमामान्यनिपधो ऽग्र कृतः॥१॥ 

वके चके शका) कषयो 

हति, तन्न युक्तमित्यथः । हेतुं विद्रण्वन्ति । # तदित्यादि # । #प्रत 

कशा इति # । यथा, अजामक्रामत्यत्र, सष्टार्पदधार्तल्यादा च 
तथाच यत प्वम् अतः प्रन कामचारवाफयऽपि विविधानां चि 
विधसुखप्रधानत्वात्तन साधर्म्यण भगवत्सम्बन्धिषु पूवक्तिपु ग्न 
क्रीडा्िषु सुखरूपषु पदार्थपु टोकपदप्रयोग इति तषु फामचारं 
भवतीति शुतर्थो क्यो न नामादिलाक्रपरः । भगवत्सम््रन्धिनसः 
सवौतमभाववत शटा, पतद्धिक्नास्तु मुक्तिपयन्त नष्टा इति नननाः 
सवौत्ममावाभावः दाक्षयशङ्क इव्यथः । यथा्नुनाथस्याग्रहण युक्ति 
शोधनाय श्रान्तं व्याकुवैन्ति । # किञ्चत्यादि # । # अ्तिरिक्तव्य 
वच्छेब् एति # । प्रापञथिकसवग्यवच्छदः । सूत्र मृन्युवदिति षष्ठ 
थे वतिः । तथाच म्यारिव लोकानामप्यापत्तिर्नत्यथः । अन्यि 
तस्येव कयनन यत् सूच्यत तत्, तश्र गमकं चाहुः । # तः 
यादि # ॥ ५१॥ 



१३ अध्याये ३ पादः। ११.६७ 

परेण च शब्दस्य तादिध्यं मयस्ला- 

ऽनुबन्धः ५२ ॥ 
अत्र हेखन्तरमाहाऽसिभनेव शोके, मर्वमप्रोति सवेश एति 

पोण परेन शब्दस्य श्रुनिवाक्यप्या्मन एवेद; सर्वेमिति यत् 

परोक्तं श्रतिवाकयं तद्विधेत्र मरतीयने हानि न लोक मम्बन्धो वक्तु 

कय इत्यः । नन्वान्मन एते > म्ैमिनि यन् पूर श्रुतिषाज्ं 

ततयदभामे पुनम्तदक्तिनोनिनेयाशङ्कायां तत्र हेतुमाह । तु 

शदः शद्ानिरामे । भूयस्वाद्धनोः । उक्तऽरथं हेवुनां शास्य 

हुयं भवनीयाङ्षयनोक्त स्यत श्करेनानुवन्धः कृत इयथः । 

अथदा मृयःपदमाधिकयार्थकम् । तथाच स्वकृतमाधनमापित्- 

फाविक्षया स्यपुद्यम्य भगत्रता साधितफमे निरवधिरुत््पं हकि 

किः अके अकि ॥ 

परण च कदस्य नाहिध्यं भूयस्न्यारयनुयन्यः ॥ पतत्सृत्रप्र- 

यो जनमादुः । # अत्र्या #। सोकापस्यमावर पम्याथस्य ब्राह्म 

तच, न पदय सनि कोकस्यं ह्वन्तरमाहेन्यथः । तमव हतुं सूत्रव्या 

स्यान व्याकुवन्ति। # सयमिन्यादि #। पनच्च्न्ाकस्यनि परण 

तुरीयण स्मान्नोति सथा इ्यनन पादन, शब्दस्य सर्वषु न्ाकषु 

कामनारा भवनीन्यस्य, श्रुलिवाक्यस्य नाद्िध्यम, आन्मन पपरक 

सर्धमित्यवं रुपं यत् दटाकरात् पृथ श्यनिवाक्यं नढिश्रना त्समा
ना्- 

कत्वमव प्रतीयत।पनस्य पदयग कस्य तदप रकः $न्यनन पूचक्त- 

सवा प्रमग्रादकनये क्यात् पूव चात्मन पव ममरस्य निगमिनन्थाव् 

सः परकाररात्मन पव पूरवो सथमापरानीन्यथम्य सिद्धनप्राप्चिक्ष- 

गणक सम्बन्धो वक्तुं शाक्य दन्यः । सूत्रदापमवनाय वयाकुवन्ति। 

दद्ध इ्यादि # 1 # अनुबन्धः कृत नि #। भनु पू्चाकतं रध्या 

ल्य बभ्यन सम्यन्ध्यन दत्यनुतरन्यः म रेत सामासव्याममाधारणस्य 

लोक विदुपामिष्टन्वादनन श्छकन रन इत्यथः । उक्छशन्या व्या- 

स्यान अपुप्राध्न्वमियल्च्याथान्तरमस्याहुः । # भअयवलयादि # । 



११४८ सपकाके अणुभाष्ये । 

हवापनाय पुन! लोकेन तथेयथैः ॥ ५२ ॥ 

एक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ५३ ॥ 

उक्तेऽ्े श्रुयन्तरसम्मतिमप्याह । एके शाखिनलेत्तिरीयाः 
धारीरे मक्तशरीरे हदयाकाश इति यावत् ततात्मनो भगवतो भा- 
वादाविमीवाव तेन सह सर्वकामोपमोगं बदन्तीं श्रुतिं पठन्ति । 
सयं क्ञानमनन्तं बरह्म यो षेद निहितं गुहायां पसे व्योमन् सो- 
श्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । अत्रोपक्रम ब्रह्म- 
बिद् आप्रोति परमेति श्रुतिरक्षरत्रह्मविदः परवरह्मापाप्ति सामा- 
न्यत उक्ता विशेषतः कथनार्थ, वदेपाऽभ्युक्तेति वाक्यं तद् व्रह्म 

# तथेति # । अनुबन्धः ॥ ५२॥ 
पक आत्मनः शारीरे भावात्॥सूब्रप्रयोजनमुक्ता व्याकुवन्ति । 

# पके इत्यादि # । भाष्यमनन निगदव्यास्यातम् । एवमनेनाधिकर- 
णेनाविंहितभक्तिरूपस्य सर्वात्मभावस्य स्वरूपं तस्य सर्वभ्यः सा- 
धनेभ्य उक्कृषएत्वं तत्फलं च निद्धारतम् ॥ 

शङ्करे भास्फरीये च भाष्ये इदं नवसुत्रमेकमधिकरणम् । 
तत्र चाभ्मिरहस्ये, नेव चा इदमग्रे सदासीदिद्यस्मिन् ब्राह्मणे मनो- 
ऽधिषलय, षडविशतं सदस्राण्यपदयदात्मनोऽप्नीनकान्मनोमयान्मन- 
धित इति यद्वाक्यं तद्धिचायं तेपामभ्रीनां न क्रियामयत्वं किन्तु धि- 
द्यामयत्वमेवेति सिद्धान्तितम् ॥ ५३ ॥ 

रामानुजाचाथमते त्विदमेकसूत्रम्। तत्र, ते्तिरीयमहानार- 
थणोपनिषत्छः, सखशीषं देवमिति सर्वो $नुवाको विषयवाक्यम् । 
तत्र फि पूवांनुवाके, दहरं विपापमिति यदहरोपासनं विष्टितं तदि- 
धयो निद्धा्यत उत सर्ववेदान्तोदितपरविधोपासनानां विषय इति. 

संदाय, दहरोपास्यविशेष एव निशोयेते प्रकरणात् । पूवेस्मिन्ननु- 

धाके द्टरं परवेद्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसःख्यम । तत्रापि द्रं 

गगनं षिक्नोकस्तस्मिन् यदन्तस्तवुपासितग्यमिति दहरविधा प्रर 
ता । अस्मिश्चानुवाके, पद्मकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखमि- 



३ अध्याये २ पदः। १,१.६९ 

परतिपायतेनाभिमुतीकयेषा बकष्यमाणा ऋड् परब्र्ममिद्धिरुकतेतयु- 
कलेव युक्तयती ससं हानामिनि । पवरहमसूपपनुमवेक्वेधं न 

शब्दादिमिर्वेद्मिति ज्ञापनाय स्वयं तत्तस्छपरतिपादिकाप्यन्यमुखेन 
उक्तवती । अत्र ब्रह्मणा मह मर्वकामोपभोग उक्त शइयनदेकवा- 

कयाय मषु लोकेषु कामचागे भवतीति श्रनेरप्यक्त एवार्थो 

मन्तव्यः ॥ ८३ ॥ 
[१ 8 

त्यादिना हृद यपुण्डरीकफामिधानम् । पनप्य नारायणनुवाकम्य दहर 

विद्यापास्यनिद्धारणामत्वमुपाद्रन्टयनीन्यवं प्रप्र । उच्यते ॥ 

लिङ्कमूयस्न्याद्िति । अस्यानुवाकस्य निखिरपरथिद्ोपास्यत्रिञ- 

वनिद्धारणाथन्च वहूनि लिङ्गानि दृद्यन्त । तथाहि । परधिश्यासु 

अक्षर्गहिवशम्भुपरव्रह्मपरज्याति -परनसपर्मान्माप्रशब्टनिद्मुषा- 

स्यं यस्त्विह रव दाद रनूद्य तस्य नारायणत्वं विध्यत । भूयमीपु 

विधासु श्रुतावनुद्य नारायणामित्ानमूयस्नयं नारायण पव सवधि- 
दामूपास्यमस्थृरटत्वादिविर्धापरिनानन्दगुणकरं परं वरह्मनि विश्षानिणये 

भूयो बहुनरं छि द्गं भवनि । टिद्धशब्दाशिह्पयायः। द्रभूनं वाक्यं 

बहुतरमस्तील्य्थः । नद्धि प्रकरणाद् वरीय दनि पूवनन्त्र मिद्धम्। 

यत्पुनः, पद्कराशपरनकाटरामिन्यादि वचनमस्य वृह गवद्यारावत्वमु- 

पोद्वरयनीन्युक्तम । तन्न । लि द्गान्मक्न वन्यम प्रमाणन स्धचि- 

द्ोपास्यनिदरणाभन्वेऽवधरन सति दृहरधिद्यायामापि नस्थेव ना- 

रायणस्यापास्यत्वमिन्यधकनया नढचनापपक्तः । नच महस्शाषै- 

भिन्यादिद्धितीयानिर्व शन ूर्वानुकोादिनिापासनासम्न्धः 
रद्ुर्नीयः॥ 

तस्मिन् यदन्तत्तवुपासिनस्यमिन्युपामिगनन टरव्यद्रत्ययन उपामि- 

कर्मणो ऽभिदिनत्वात्तदुपास्य हिनीयानु पपन्ः । विध्व मवं पुरुषः, 

वस्व नारायणः पर इन्यादि प्रथमानिरदराश्च प्रथमार्थं दिनीया षे- 

दिव्या । अन्तवारहिश्च तत् सरवे व्याप्य नारायणः स्थिः । तस्याः 

हिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थितः ।मब्रह्माम शिवः म हरिः 

तन्द्र: सोऽश्वरः परमः खरािति निर्दशे: सवस्मात् परो नारायण 



१९१५० पथश अणुमाष्ये । 

धष सवेश्रोपाश्य इति निर्णीयमानत्वाच्च प्रथमार्थे द्वितीयेति निश्वी- 
यत इत्युक्तम् ॥ 

मम स्वघ्रान्यदपि प्रतिभाति । सहस्रशीषादिषु त्रिषु मध्यम- 
मन्त्रे तुरीयपादे यदू, उपजीवतीति फरियापदं तन्न कत्वेन दविनी- 
यान्तपदन्वन्वयं प्राप्नुवन्ति । तन्मन्त्रारम्मे विश्वत इत्यनेन यज्ञ- 
गूषं विभ्वमुक्तं तदिदं विभ्वमव पुरुप्रः क्षरः परमं विश्वं नाराय- 

णे हरिमुपजीवतीत्येवं पदसम्बन्ध बाधाभावात् । एवमन्यान्यपि 
पदानि तत्रैव योजनीयानि । बाहुटकाश्चयपेक्षया व्यवहितान्वय- 
पक्षस्य लघुर्वादिति । ग्र तु तेर्सु सुत्रषु शङ्धराचायधुपन्यस्तैव 
विद्या विचारिता ॥ 

तन्मतचोरः रेवस्तु, तद्वदयेकसत्रेऽस्मिक्नधिकरणे, महा- 
नारायणापनिषर्स्थं, र्वो वे सुद्रस्तस्मे रुद्राय नमे अस्तु ! पुरुषो 
वे शद्रः सन्महो नमो नमः । विश्वं भूने भुवनं चित्रं बहुधा जातं जाय- 
माने च यत् । सर्वो ह्येष रद्रस्तस्म रुद्राय नमा अस्तु इति मन्त्र 
सुदाहलय तदुभ्रिमं, कद्रद्रायेति मन्त्रे त्यक्ता. नमो हिरण्यत्राहवे हि- 
रण्यपतयेऽम्विकापतय उमापतये पश्चुपतये नमो नम इति मन्त्रं चाग्र 
उदाहत्य, अत्र कि सवोत्मत्वादिभिरुमापतित्वेन च धूयमाणं परं 
घ्रह्म पुवप्रङ्ते सवितृमण्डलविदयामात्र उपास्यमुतन सवौसु परधि- 
द्यास्विति सन्देहे, प्रकरणायप्रा्षिमुद्धाय परविद्ालिङ्सवन्धवा- 
यभूयस्न्वात् सर्वासु परविद्यास्विति सिद्धान्तयित्वा, सर्वोवेद्द्र 
इति वाक्य सवै खद्विद्ं ब्रह्मत शाण्डिल्यविद्योपास्यिङ्गं, पुरषो 

वैरुद्र् शृत्यत्र पुरपसूक्तोपकोसटवियाद्रुपास्यलिङ्, सदित्यत्र स- 
दविचापास्यस्य, मह इति तद् ब्रह्म भङ्कान्यम्या देवता दति व्याहृति- 
विद्योपास्यस्य, कद्रद्रमन्त्रे शतम हदति हदयचोननादहरविद्योपा- 
स्यस्य हिरण्यवाहव इति हिरण्यरूपत्व सवितृमण्डलोपास्यस्य,उमाप- 
तय इति सवचिदयोपास्यस्येत्यूचिवान्। तन्मन्दम। आद्यायां परविद्या- 
लक्षणाभावात् भथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत इ्यक्षरप्रापकत्यस्य 
तद्रमकत्वस्य वा तलक्षणत्वात् । अस्यास्तु सवेप्रतीकतया त- 
त्करतुन्थायात् क्षरपरापकत्वेनाक्षराप्रापकत्वात् सर्वस्य ब्रह्मकारणक- 
त्वमात्रमावननाददयत्वादि टक्षणकाक्षराज्ञापकत्वाच्च । द्वितीयेऽपि 
वाक्ये पुरुषशब्दस्य गीणत्वात् । भगवानिति कब्धोभ्यं तथा पुरुष 



३ अध्याये १ पादः। ११५६ 

ग्यतिरेकस्तद्धावामाव्रिलान्न तुपरग्धिवत् ॥५४॥ 

ननु व्रह्मव्रिदाप्राति परमिति श्रयाक्षरत्रह्मतरिदः परव्रह्मा- 

प्रिल्यते ।ततरेतरमाधनमापेसषं ब्रह्मानं परं प्रापयल्युत तन्निरपे- 
पषमिति भवति मेशषयः । अत्र श्रना तन्पात्रोक्तरितरनिरपेक्षपव 
तत्तथेति पूरः भः । सिद्धान्तं सति ज्ञानपार्मीयाणापपि 

प्रमाप्षिः स्यात । मा सनङपमाणवासिनेति पूरवमवाचाम । 

हृत्यपि ¦ निस्पाधी च वर्सन वासुदेव सनाननडति विष्णुपुगण- 
वाक्यन । "स पव वामुदयाप्यं साक्नान्पुस्प उच्यत । व््राप्रायमि- 
तरत् स्व जगद् ब्रह्मपुर सरम् । सपव वामुद्रचाप्ये पुरपः प्राच्यतं 

बुधः । प्रनिस्परागदहिव्यात् स्वानन्त्याहमवादपानि नागमह- 
वाक्याभ्यां च पुरुषशब्दस्य भगवत्य मुय दर्तन्यन तद्रभिमन शव 
तथात्वस्य वाथिनस्यत् । अनपय तृ्तायवक्रयप्पि सन्म इत्यक 
पदं मना महम्नजः सन्मह एति चकपच तदृ थम्नन तयोरपि पदर 
याः सद्विद्याव्याहतिविच्ापाम्यसद्न्याभायादू, हिरण्यव्राहव एव्यम्य 

सचितूमण्डन्टोपास्यन्वगमकनाप्यक्नाद्ि, वाट दुविसद्धन्यम्या$ननम्नद- 

माश्क्ररण पवास्मािम्पपाद्न.वान् । उमापानपदम्य कम्याम्रपि 

निसन्दग्वायां परवियायामददानाच्च । ददं यथा नथा मया प्रह 

स्ताख्ये बाद उपपादितत्वान्नात्र विद्रिप्याययत। दहरविद्ाएप्यन्व 

तु कममुक्त प्राप्यविर्भूनिमध्य्पि दिवम्य सस्वादनुमदूमह दत 

व ॥ ^३॥ {५॥ 

द्यानिरं्छम्तद्धावामांवित्वाप्त तुपर्टिवन ॥ पू्ायकर्णान्तिप्र- 

मूत्र गसिराय्निः सम्मतिन्यन प्रदिननि ब्रसद्ानवयवियारा- 

याधिकरणान्नरमारमन इव्यदायन ताद्वयाद्क वद न्नम्नदूवनाग्यः- 

न्ति। # नन ब्रद्मन्यादि # | प्रकरन सहक्रायनुक्तः कवन्टाश्नगवदा 

तद्ध्रापिदशनं च सन्दहश्राजम् । पृव्रपक्नसिदान्नानु स्फुटा ।भैमा 

त्वनफत्यादि # । ज्ानमामयाणां पद्प्रातिस्तु, यमवप्र कृणुन. नाय- 

मारमा पल्टह्ानन, भक्तया मा्माभजानानति, भक्त्याहमकया प्राष्य 



११५२ सथरकारे अणुभाष्ये। 

किञचक्गानरेषभूतव्रह्मपेक्षया फरात्मकस्य प्रस्य युरुयत्वा्तेषा- 
ऽभ्युक्तेति श्रति्तदरेव प्रतिपा्रस्रेनामिगुखीकृस कऋगुक्तेयाई। तेन 
तत्र ब्रह्मपदे पुरूपोत्तमपरे ब्ञायेते । तथाच गुहायां यद्यातिभूते प 
रमं व्योम पुरुपोत्तमगृहातमकमक्षरालपकं व्यापि वैकुण्ठं भवति 
तदा तत्र भगवरानापिभेवतीति वस्मापतिभवतीदयुच्यते । यो बेद 
निहितं गहायां परमे ग्योपननियनेन । तथाच ज्ञानिनां गहासु पर- 
मव्योभ्नो व्यतिरेक एव तत्र हेतुमद्धावाभाविादिति । येप 
हृणुत इति श्रतर्वरणाभावे भगवद्धावस्यासम्भवाज्जञानिनां तथा 
वरणाभावाद्धभगवद्विपयको भातरो न भावरीति तथेयथेः।ननु ज्ञान- 
विपयत्रवदा विभवो ऽप्यस्तु । किञ। तदतिरिक्तमाविमाषमपि न 
प्याम इसाशङयामाह । न तृपरन्िवदिति । उपलन्धिजञन, 
तद्दूगृहायामालिभौवो न भवतीवथः । यस्मे भक्ताय यच्डीला- 

इत्यादि प्रमाणवाधिनेति, एतः पूनौधिफरणेप्ववोचामेति नापर सि- 
खान्त सन्दग्धग्यमिद्यथः । ननु भवत्ववं तथाप्ययमधः प्ररृतश्रुतः 
सूत्राच्च कथ लक्ष्यत इत्याकाद्ायां पूव धरुतप्तस्टाभमाहुः । # कि 
त्यादि #। # तन तत्रति # तनास्यामूचि। # ज्ञायेते इति #। भआ- 
न्दमयाधिकरणद्धिनीयवणेकस्थन, अथवा अश्चरे ब्रह्मण्यानन्द्ा 
तमके इ्यादिग्याख्यनिान्तरण ज्ञायते । ऋचि, परमं व्योमेति पदः 
यं ज्ञानराषभूनव्रह्मपरमित्यारयेन ऋकिसिदधमथमाहुः । # तथा- 
चेत्या # । # उच्यत इति # अस्याम् ऋच्युच्यते। तथाचा्यां 
शुतौ गुहायां परम व्योमनि परप्रामिरुक्ता । परमव्योमाधिभावस्तु 
न क्षानमार्गीयगुहायाम् । अतः परमऽ्योमपदादत्र सोऽर्थो लश्ष्यत 
इत्यथः । सूत्रात्तद्वित्रुण्वन्ति । # तथाचत्यादि # । #* व्यतिरेक इति 
# अभावः । सूश्रराधरमवतारयन्ति। # ननु ज्ञानत्यादि # । # ज्ञान- 
विष्यत्ववरिति # अक्षरस्य क्ञानविप्रयत्ववत् । #* तदतिरिक्तमिति 
# ज्ञानविष्रयत्वानिरिक्तम् । # ग्याक्रुबन्ति #* । #* उपर्छान्धरिल्या- 
दि #-। अनाविभवे हेतुं स्पुरकुचन्ति। # यस्मा शया *। 



ह अध्याये ३ पादः। ११५१ 

विशिष्ठ स्वरूपमनुमावरयिता परभुमेवति तदगृह्ययां वस्लीलाश्रय- 
मूतप्तरस्वदपं ्कुण्ठलोक वद् वरिभौव यतीति नोक्तशङ्कानेशो ऽपि । 
यत्र पुरुषोत्तमस्य चाध्ुपे तत तनोऽधःकक्षस्य तस्य त्राते 
का शङ नाम । एतहदूषपादिवं पूप, विद्रन्मण्डने च। ननु बान 
ह्वानव्रिपयमक्तगुरात्रमृनाक्षरय भदत्त, न वा। नाशः । माना- 
मरदिकन्वनेय मरयत्राक्तः । न द्वितीयः । निरवयवस्य कचि. 
स्लोकर्टपत्यातदरप्वाभ्यामिकलानुपततेरिति चन्पवम् । लोकर्पन- 
स्य पश्चाद्धाविषे हीयपनुपर्पाततनन्वर. किन्यक्षरस्यरूपमव तधि 
श्रुतिराह, अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्य दन्युपक्रम्य तदूव मूतं त- 
द् भव्यमा ददं तदक्षरे परमे व्योमन् 1 एरतदग्र च, ममनः मयुर 

जिद) किक कनि वदि 

टोफवदितितन्योकयुक्तम् । तथाच ्ानमा्नयिान प्राति ताशद्रानदनु- 
भावनन्डाया अभावान्न परमत्यामान्मकाक्षरम्बर्पस्याविभावः। म 
चाविमायो दलनविपयन्वयाग्यनाम्पा, नतु तनियिपयः्यमात्रम | 
अना भगवनम्नथनच्छाभानन कवन्टाक्नरजानिन। वरणान्मफमहकार- 

शुन्यन्वान्न परप्रासिरनि ज्ञानिभक्तस्यापि यर्णान्पकमहकार्मिाप- 
कमव ज्ञाने परप्रामिजनफमिति सिद्धान्ता निधिर्चिक्िम दव्य. । 

ननु शरुनायक्षरन्याददयन्वादि गुणकट्वम्याक्तत्वान् समन्वयाध्याय न- 

था निर्णानिःचाच्च नदं साधीय दति उङ्कूायामादुः। च यत्रत्य ४ 

तथाच वरणेन पुर्पोत्तमरस्वरुपम्य चाध्रुषन्ये चर्णश्रना, भक्तया न्व- 

न्ययन मानास्पनौ चोक्तम् । अक्षरस्यापि कथि, धति श्रनागु- 

क्तम् । तच्च पुरुपात्तमादरधःकश्चमतः साध्यनाज्रप्तपस्पम्पा क्रमु 

निक्र।यावनागत् म्वाददयतायामपि रदयत्य विरप्रानावान्न स- 

न्दह इव्यथः । अप्राश्चरस्वमपविचरण चादयति। र ना^यन्यादि # 

तथाच दाद्दायश्चया्थस्य व्ररिप्रल्वादथम्वशपवित्रार पूर्बक्तमनुप- 
पन्नमिन्यरः। नत्र समादधते । # मेवमिन्यादि # । # निर्गानिमि- 
यन्तन # । # दयामिति # उक्तविक्छन्पमपा | # नन्य्रनिनि # न 

तु रुपमनदः । शपमुक्ताना्येम् । तथाच स्वर पस्याक्तरपन्वाद् भग- 



११५ सप्रकार अणुभाष्ये । 

फययो व॑यन्ति यदक्षरे परे परजा इयादिरूपा । स्परतिरपि, "पर 
संस्मात्त् भागोऽन्योऽव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः । यः स सर्वेषु 
भूनेषु नश्यत्सु न विनयति । अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तलतमाहुः पर- 
मां गतिम् । य प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परम ममह्यादि तु 
गीताम । श्रीभागवतेऽपि, “दशयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः 
परम् । सयं शानमनन्तं यद् व्रह्म उयोतिः सनातनम् । यद्धि 

परयन्ति मुनयो युणापाये समाहिता” इति दहमे। द्वितीये च, 
तस्मै खलोक्रं भगत्रान् समाहिवः सन्षयामातेसयुपक्रम्य काल- 
त्रिगुणमावासम्बन्धराहियमुक्खा भगवत्पापदानुक्ता षिमानधम- 
दा उक्ल श्रीरूक्ता । तथाच श्रुतिस्मयेकताक्यतायां तादक्सछरू- 
पमेवाक्षरमिति निर्णयो भवति । एतं सति सर्चिदानन्दवदेश- 
कालापरिच्छेरसयम्प्रकाशवगुणातीतत्वादिधरमवच्छेनेव ज्ञानिना- 

मक्षरविहानम् । भक्तानामेव पुरुपोत्तपाधिषएनसेन तथेति हेयम् । 

परस्छानामशनिरिति श्छाकोक्तरीया पुरुषोत्तमस्येव । प्रमुणा ये 

यथा तरिचारिताः सन्ति ते तथा भवन्तीति तद्विचार एव सर्वेषा- 

मपिक्षारणूप इति कतमयलनापेप्तस्खित्यत्र निर्ण।तम् ॥ ५५ ॥ 

आस्मन्न्ये फेमुतिकन्यायकथनार्थ निदश्नलरेनोत्तरं पठति ॥ 

अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥५५॥ 

यागे तत्तदचि इनियतक्रत्व्यान्यन्वाधानादीन्यङ्गानि । त- 

घ्रायबद्धाः सथं एवर्िजो यजमानेन । अववन्धने नामाध्वधु लवं 
[~ 

वदिच्छयाधिकारभेदेन तस्य तस्य तथा भानान्न काऽव्यनुपपत्तिरि- 

ह्यथ; ॥ ५७॥ 
अङ्गावबयास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥ सूत्रमवतार- 

यन्ति। # अस्मिक्निलयादि # । व्याङ्ुवन्ति। # याग प्यादि # । # 
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षेण होतारं तरं रण उद्गातारं तरां शण श्यादिरूपं वरणमेवा- 
न्यथा सर्वकरमविदुषां त्छतिपटूनपमिकताधिक्रारो, नान्यत्रेति निय- 
मो न स्यात् । तस्य तस्य तथा वरणे तु यजमनिच्छेव हेतुः । 
तेचवदान सर्वाघ् शाखापु पिहिवान्यङ्गानि कर्तं सर्वेऽपि 
शक्ताः, किन्तु यजमानवरणनियमिता एव तथा । तत्र हेतुमाह । 
हि वतः कारणात् प्रतिबेदं नियमितान्यङ्गानि, होचमूचाऽऽध्वयवा- 
दि यज्ञपौद्गातरं साम्नेति । तथाचारोक्रिके वैदिके कमणि जीबे- 
च्छापि नियामिका भत्ति यत्र तत्रक्िमु वाच्यं भरतिरोपकूषं 
सावकाङपमितव्रह्माण्डस्थितिमतत्तदीरितुरिच्छव नियामिका ब 
तत्साधनफरमम्पत्तातरिति ॥ ५५ ॥ 

मन्त्रादिद्याऽविरोधः ॥ ५६ ॥ 

नतु पूर कमेङ्ञाननिषठानामपि पुमामग्रे भक्तिमागींयसं यत्र 
भवति तत्र तयेव भगवदरणमिति हि मिद्धानः । ऋलिजस्तेक- 
स्मिन् याग एकत तस्य नापरत्रापि तथति विरुदो श्रान्त श 
त्यरुच्या निददीनान्तरमाह । यथक एष कथिन्पन्नो षटुषु कर्म 

इत्यादैरूपवरणमिति#तसत्कर्मफलतृ तानियमनशूपं सम्भजने, विभाग 
इति यावत् । शेषं स्फुटम् । तथाचाक्षरस्य तःसवरूपत्येऽपि ज्ञानिषु 
खथानाविमौवे भक्तह्ृदये च तथाविर्मावि उक्तरीत्या केमुनिकन्याया- 

गवति तेषां तादक्रतादकफलदित्सेव नियामिकेत्यथः ॥ ५५ ॥ 

मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ॥ सूत्रमवनार्यन्ति । # नन्वित्यादि # 

तथैव भगवद्वरणमिति । तसदनन्तरमेतं मक्तिमार्गे प्रयेशविष्याम्री- 
लेषं धिचार्तत्वात्तत्तद नन्तरमेव भगवहरणम । ऋग्विज इति # 

वष्ठी । # नापर त्रापि तयति # नान्यकार्या विनियोगः । सूत्रं याङ्क- 

घन्ति । # येक पएवेत्यादि # उदाहरणं स्वाश्वस्य । देवस्य त्वा 

| सबितुः प्रसव दस्यादिरनुषद्गमान्रः । दितीयस्य सूर्योपख्णन मन्दे. 
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सम्बध्यते किद् द्योः कश्िदेकतरैव तथेव विधानात् तथात्रा- 
पीयर्थः। आदिषदात् कर्मोच्यते । यत्र काम्येनेव नियकम- 
निरवाहतत्र कामिताथपाधकत्रे प्रयवायपरिहारेऽप्येकमेव तद्- 
पयुञ्यते । यथाच सवैतोयुखेऽनेकहोतूपरवरेऽध्वगुपरवरे च गर 
हममाणे, देवाः पितर इत्यादिना यजमानकतकाऽनुमन्तरणमेकमेव 
सर्भत्र सम्बद्धथते, तथेव विषे्तथात्रापि तावद्रिधं यदेकमेव वरणं 
तेन तत्तननिषएाऽनन्तरं भक्तिनिषेति न दषटन्तविरोध इस्थः। अथवा 
अमि्युद्ाहयेत मन्त्राणायुच्चारणान्पन्त्रादिरोङ्खरः । स॒ यथा 
ब्रह्मसक्रसेनैक एव सर्वमन्त्रेषु सम्बद्धधते। तथा वरणमधीति त- 
येत्य यद्यपीतरनिषएठानन्तरभूतमक्तिनिषएावतोऽपि वरणं वथाभू- 
तपेकमेतरेति नोक्तदोषस्तथाऽप्युरकृषटमागे हृतस्यनीचकक्षापादनम- 
सुचितमिति मला पक्षान्तरमुक्तम् । षस्तुतस्तु साधनमयौदया यत्र 
भक्तिदिरिमिता तत्र तथेति नानुपपत्तिः काचित् ॥ ५९ ॥ 

हादिनिवारणे च गायत्रीमन्त्रः । तृतीयस्य तेजसखीभूयासमिति । ण- 
वमन्यदपि द्रण्व्यम् । कमोंदाहरणं, ज्योतिष्टोमादरि, जयन्तीव्रतादि 
च द्रष्टव्यम् । कर्मादाहरणमन्यदप्याहुः । # यथाचेत्यादि * सर्वतो- 

पे [ (क [ क कि न्न-नद्ा (८ न्नेषु ्  “~> ४, {क ५ 

`सुखः कर्थ च दाश्च = भ्कतततमकार 
कम् । मन्त्रारिपदं तद्गुण संवि

शानबहुव्ीहिणा व्याख्याय ८०८
५९ 

सपष्षेण प्रक्रारान्तरमाहुः । # भथवेत्या् # नल १
 १ 

दोषो येन व्याख्यानान्तरमव्रोक्
तामिव्याकाङ्धाया तवुक्तम ५ ५ र 

स्मावितं दोषमाहुः । # यथपीत्य
ादि #। # तथानूताम न 

शं केवलमक्तिमागीयस्य तादशम्
 । # पक्षान्तरमिति # त

 

वुदोनपक्षः । तथाच ्हमात्मकत्वेनतछष्टस्याप्योडगरस
्य ०२८२ 

साङ्त्वाय तत्तत्सम्बन्धो न व 
1 

[ रश्ात्वान्न दोषावह इयथः 
य सिद्ध 

क । # वस्तुत इत्यादि # तथाच भगवदिच्छाव- 
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भम्नः कतुवञ्भ्यायस्तं तथाहि दरयति ॥५७॥ 
ननु घुखसखरपमिङ्षासायां यो षै भूमा तव षुखमियक्तं मू- 

पस्ररूपनिङ्गासायां, यत्र॒ नान्यत् परयतीयादिना तेग्रभिरूपितं 

तत्सवसमावस्वरूपमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । मूम्नो हि पुखर 
पतोच्यते । सर्वामिति तु विरहमात्रे दूःसहदुःखानुभवः श्रुयते । 
तेन मोक्षसुखमेव यो परे भूमयादिनोच्यते । यो बरे भूमा तदपृत- 
पिति वाक्याच्च । अग्रे च, सवा एष एवं पहयनित्यायुक्ा 
तस्य रेषु लोकेषु काएचारो मवरतीति फलमुच्यते । तच माता 
नन्तरममम्भव्यतः स मात्रो, मोक्षो बत्रोच्यत शति संशयः । तत्र 

कामवारोक्तेम॑क्तिपूदशायां तन्पाहातम्यनिरूपणाथलादमृतश- 
ब्दाच युक्तिरेव भूमपदेनोच्यत इति पूररपकषः । तज भूमकन्देन स 

[भी 

चारादेवानुपपन्तिपरिहारो, निदशनं तु वाहिनिग्रहायेति सूत्रकारा- 

शय इलयथः ॥ ५६ ॥ १८॥ 
भूम्नः क्रलुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दशयति ॥ प्रासङ्धिकं वि- 

चाय पुनः प्रङृतद्ापमव विचारयतीत्या्रायेनाधिफरणमवनारयन्तः 
सेशयं व्युत्पाद्यन्ति # नन्वित्यादि # । # तचदिति + भूमरस्वरुप- 
म् । # भूयते हति # पुराणवाकयेऽयः शयत । # तेनेति # सुखस्य 
वुःखषिलक्षणत्वेन । # यो षे भूमा तदमूतमिति वाक््याख्चति* इद- 
भपि दक्नोपपद्यत श्टयत्र माक्षाङ्ीकारे च हत्वन्तरम् । तश्रानस्तरं 

बुःखसद्धावन सखस्यामृतत्वाभावाद्, मोष चानन्तरं वुःखाभाषेन 
सुखस्या्मतत्वादिति। एवं मोक्षकोरिग्युन्पादिना । अद्र चत्यादिना 
असम्भवीत्यन्तन सवौत्माभावकारटिग्युत्पादनम् । अतं उमयव्ीज- 
सद्धावादेवं संशय त्यथः । पूवपक्षमाहुः। # तत्रन्यादि # काम- 
चारोक्तेरितिषष्ठी । सिदान्तमाहुः । # नत्र भूमत्यादि # सम्प्रसादा- 

ऽधिकरणे भूमरब्देन परमात्मना निणींतन्वाल्लिङ्कमूयस्त्वाधिकरणे 
स्ौत्मभावषस्यापि निर्णीवत्वादश्र भूमटक्षणवाक्ये भूमपदेन स 
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भाव एवोच्यत इति पिद्धान्तलत्र दःखदगनानुपपस्या स्वाधि- ` 
कखरक्तणं भूमत्वमतुपपन्नमिति शङ्का परिहरति । भुम्नः स्वा- 
लमावस्य श्यायस्ं पवैस्मान्मन्तम्यप् । तत्रोक्तानुषपत्तिपरिदा- 

राथ शष्टान्तमाह । क्रतुवरदिति । दरशपूशमासमकरणे तैत्तिरीयके ष- 

ठते परमेष्ठिनो वा एष यहोऽग्र आततेन सत परमां काषापग- 
दिदयुपक्रम्य, य एवं वि्रान् ददपूर्णमासो यजते परमामेव कां 
गच्छतीति । यथा त्रतादिदृःखासकवेऽपि परमकाष्ठारक्तणफल- 

गमकलेन दशरपू्णमासयोः सरवक्रतुभ्योऽधिकलं कक्तुमग्रआसी- 

दिति श्रूयते । तथा दुःखदैतुलेऽप्यनन्यलम्यसाक्षादुरुषोत्तमान- 

नदापिहेतुतेन सखरूपत्वमुच्यत इसन्यभ्यः सर्वेभ्यो भ्यायस्तं 

मन्तव्यपिसर्थः । अत्रोपपत्तिमाह । तथाहि ददीयति । श्रुतिस्तु स 

एवापस्तादियायुक्लाथाहङ्कारादेश शयायुक्ाऽथात्मादेभ ई 

लाचुक्तवसप्रे वेतादशस्यासन एव भाणाशास्मरादिसवेमिति 

भावः सवीसभावसहित पय परमात्मोच्यते । यथा घटेन जलमा- 
हरेत्यादो घटादिपदेन छिद्रेतरत्वादिसदहितो धटादिस्तदढदिति सि- 
दान्त इत्यथः । पवं सिद्धान्ते सामान्यत उक्स्वा ते न्युत्पाद यितुं 

सूबमवतारयन्ति। # तत्र वुःखेत्यादि # व्याङुबान्ति । # भूम्न इ 

त्यादि # सवौरेमभावस्येति । दं षष्ठत्रथस्य विवरणम् । भूमसम्ब- 

न्धिनः सवौत्मभावस्येत्य्थः। अत्र रोकिकतन्निरासायेव कथनमिति 

बोध्यम् । # तत्रति # ज्यायस्त्वप्रतिन्ञायाम् । # दशेपूणणंमासप्रकर 

छ इति # संहिताप्रथमाषटकषशप्रपाठकनवमानुषाके । क भग्र मा- 

सीदिति # परमेष्ठिनो वा पष यक्षोऽ्र आसीत् । * उच्यत इति # 

भाविस्वरूपमादायोख्यते । तथाच परमकाष्ठप्रापकत्वा्थेत्यथेः। 

ननु माविस्वरूपमादायैवोच्यते, न विधमानं स्वरूपमादायेत्यत्र कि 

गमकमिव्याकाङ्कायामाः । # अग्रोपपत्तीत्यारभ्य, म षदेदिस्यन्त- 
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धं द्दीयति । एतत्सवातममाववसेव सर्वमुपपद्यते, न युक्तस्य । 
हृतिमदाभावाद् प्राणाद्यभावाच् । जीवन्मुक्तिदशायां प्राचीना- 

नामेव सच्छरादात्मनः प्राणा इत्यादि न वदेत् । दरा, ननु शोकः 

ऽपि भ ङ्ाररसभाववति पुंसि नार्या च तदृक्तमावसम्बन्धिन्यमि- 
चारिभागाः श्रुयन्ते । सेव सर्वत्र, स एव सर्वत्रेति । एवं स्ति 
लोकिकपधमैवलान्न तदृक्तमातस्यालोकिकद्गानादिभ्य आधिक्यं 
वक्तु ॒शक्यमलो किकवरिपयत्वार्टौकिकत्ममपि न तयेति भवति 
संशयः । तत्र मनुजलरिपुत्रादिङ्गानानामिव कामादिभावेन स्नद- 
भावस्यापि सम्भवानास्य(खोकिकतमिति पूवः पत्तः । सिद्धा- 
न्तस्छस्य ल ककेभ्यो ञ्यायस्तं मन्तज्यम् । ननूक्तं छोकप्ताषार- 
ण्यं बाधकमिति शङ्कानिरासाय निदशनमाह । क्रतुबदिति । 

म् # । तथाच भूमपदेन यद्वि मोक्षावस्यामभिप्रेयात् तदैवं त्रिविधा 
षती षदेत् । प्राणादीनां नामान्तानां तत्र सम्बन्धं चन वदत् । 

तदानीं ततरुभयामावाव्तस्तवन्यथानुपपस्या भूम्रलक्षणे सवोत्म- 

भावभाविस्वरपमवोख्यत दति सवत्ममावसहित एव भूमा, न तु 

मोक्षावस्था । नापि जीवन्मुक्तावष्यति युक्तम् । तां चदभमिप्रयात् तदा 

आसनः प्राण हृत्यारि न वदेत् । तस्यामवस्थायां प्रारब्यवशादेव 

पूप्राणादीनां सत्तायाः सत्वात् । भतो दिविधस्यापि माक्चस्यीश्रा- 
दातुमदाक्रयत्वात् सवौत्मभावोऽत्रप्राह्य प्व्यथः । पनस्याथस्य पृवा- 
धिकरणचयन सामान्यसूत्रा्थविचारणापि सिद्धप्रायत्वमिल्यरुष्या 

घर्णकान्तरण सुत्रं व्याकुवैन्ति # यद्धेत्यादि ## शरयन्त एति # सा- 

हिस्यम्रन्येषु भरतसुत्रादौ चोच्यन्ते । # भलोक्रिकल्लानादिभ्य 
इति # । रोकविलशक्षणेभयेऽक्षरक्षानमुक्तिजीवन्मुक्तिभ्यः। # न तथे- 

ति मवति संशय इति । # न वफतुं शक्य हति लोककफसजातीयघ- 
मैवरवाह्योकिकविषयत्वाभ्यां हेतुभ्यां मवति संशय त्यथः । पूषेष- 

कषमाहुः । # तत्रेत्यादि # । # तत्रेति । # भगवति । सिद्धान्तं व- 
वृन्तः सूत्रं व्याक्बम्ति। # सिडधाम्त त्यादि । # प्रतिक्षायां हेतुं 
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यथा दशोदिषु दोहनाधिश्रयणात्नग्रीहठवघातादिपुरोडाङम्त- 
णादीनां लोकिकक्रियातुर्यसेन द्नेऽपि न रोकिकलम् । 
लोकिकप्रमाणापाप्नलादरोकिकतत्पाप्रलात्तथोक्तप्रपाणरूपवरण- 
रभ्यतेन श्ुदयुक्तखाम्र कोकिकलमस्य भावस्येति दिक् ॥ 

वस्तुतस्तु ग्रामिहस्य सिदखरूपसेऽपि न ताद्प्यं वक्तु 
क्यम् । तथा रोकिकपुसि नार्या बा वदाभासो रसशाक् 
निरूप्यते । तद्दृष्टान्तेन मगवद्धाववद्धक्तरीतिभावनार्थ, न तु 

[1 

कतु, नम्वित्यादिना वाधकमाश् द्टान्तं व्युत्पाद्यन्ति । # यथे 
त्यादि 1 # उक्तप्रमाणरूपवरणलभ्यत्वनात # । अर्लोकिकप्रमाण- 
रूपतह्षयत्वेन । तथाच सवौत्मभावो टौकिकसदशत्वेऽपि न छी 
किकः । यलोफिक्ग्रमाणप्राप्तत्वात् । लोकिक्षपरमाणाप्राप्तल्ाश्च । 
यागीयदोहनाधिध्रयणादिवत् । यन्नैवं तन्नैवम् । दाकफिफनददिति 
हेत॒सिद्खा न प्रतिक्ञायां दोष्र इत्यथः । एनादद्यश्च सादृद्यदशेन- 
जाः शङ्कू अविचारफस्थेवोद्यन्ति, न तु विचारक्रस्यत्याशयनाहुः । 
# वस्तुत इल्यादि # तथाच विचारकस्तु टोकेऽपि तथा तदभावं 
पद्यन्नेवं शङ्कत इव्यथः । ननु यदि न सादृश्यन तादरप्यं तदा ऋषि- 
भिभरनादिभिरलोफिकमावधमसारष्यं रोफिक्र रस कुता निरूप्य- 
ते मतस्तदशैनाद्विचारकस्यापि शाड्ुग तुदरेस्यवत्याकाट्ायामूषीणां त- 
था तान्ञरूपणस्य तात्पयंमाहुः । # तथा टोकिकेत्यादि # । # भग- 
वद्धाववद्भक्तरीतिभावनाथेमिति # भगवति विगाढमाववान् यो भ- 
कस्तद्रीतिभावनार्थम् । ननु ऋषीणां तथेव तात्पयमिल्यत्र कि गम- 
कमत आहुः । # न त्वित्यादि # तदुक्तं फामसुत्रसमाप्तौ वात्स्याय- 
नन । “तदेतद् ब्रह्मचर्येण परमेण समाधिना । विदतं टोकयात्राथं 
न रागार्थोऽस्य संविधिः । रक्षन् धमाथकाममो सखीन् सम्पद्यन् लोक- 
वत्तनीम् । अस्य शाखस्य तच्वक्शो भवत्येव जितान्द्रिय इति। तथाच 
यदि रोणे तात्पयै स्याद् पतच्छास्नतच्वक्ञस्य जितेन्द्रियभवनरूप 
फले न षदृत् । एवं भरताक्ते सङ्ीतशाखभप ज्ञातव्यम् । उपवेद 
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क्षीणां लौक्रिके तार्यं मभितुमर्दति । अत्रोपपत्तिमाह । वथा- 

हैयादि । पूर्मोक्तमायवत आसनः प्राणादिक्ं सर्व दशेयति श्र 

तिः । तस्य ह वा एतस्यैमे परयत इयादिना। इतः, पूर्वमपि सवा 

एष एवं पश्यज्निलयुपक्रम्यासरतिरस्मक्रीड आत्ममिशुन आता. 

नन्दः स सरा मवति सत्रेषु लोकेषु कामचारो भवतीति श्रु 

तिश्च । नहि छक एवे सम्भ्रखसमपद(नां भगव्दराचकलादिति 

सवोत्तपपिपयकमावस्येव तथायं युक्तमिति चोपपत्तिर्िशम्देन 

सूच्यते ॥ ५७ ॥ 
नाना राब्दादिमेदात् ॥ ५८॥ 

ूर्वाधिकरणेः सर्बात्ममावरस्वरूयादिनिणयं कृततरान् । अय 

स्वात् । मतः पूर्वोक्तं पव निश्चपः | सूत्ररोपमवतारयन्ति । # अत्रे. 

ह्यादि # उक्तस्यार्थस्य प्ररृतश्रुलयाभिप्रेतत्व उपपत्सिम्राहेयथः । उप- 
परयन्तरं बोधयितुं दिशब्दाथमाहुः । # सर्वात्तमियादि # । # तथा- 

त्वमिति # सवसाघनज्यायस्त्वम् । 
अश्रान्ये, वेश्वानरविच्रामुदाहम्य फिमिदहोभयथाऽप्युपासनं स्वाद् 

व्यस्तस्य समस्तस्य चोत समस्तस्यंव चति सन्दे, व्यस्नस्यापि वि- 
हितत्वात् फलस्यापि फथनावुभययेति प्राप्त, समस्नस्यव स्याय्यम्। 
आन्तमेकवाकयत्वात् । यथा वेश्वानरं द्वाद शफपारं निवपेत् पुत्र जात 

इत्यश्र । मूद्धा त व्यपतिप्यन्मां नागमिष्य इव्याद्यनथंस्य भ्धस्तो- 

पासने दर्दितत््राच्चेल्याहुः । तन्नास्माक्रं रोचन । पूचकाण्डे उद्व- 

सानीयास्ये कमणि अपवेसोमनेजानादेवनाश्च य्श्च क्रामन्तील्या- 
द्विना देवतायक्षावरोधां पूव पञ्चकपाल विधाय, तना, गायत्रो वा 

अश्निरित्यादिना तदोपदशनेन दू पयत्वाऽएटकपाटमाञ्नयं पुरोडाशं 
पञ्चसंस्याक्े याञ्यानुवाक्ये चोपसेहार विहित ति पूवविधानस्वा- 
ऽनभिप्रेतत्वतरुद्धः शीघमुदयेन न पूवप्रकरारकरणसद्भःदयस्नयाघ्रापि 

दाङ्भूमया पव पराहृल्याजुद यन पूवपक्ानुग्रयादिनि ॥ ५७ ॥ १९ ॥ 

नानाक्ञदादिमदात् ॥ सङ्गति वाधयन्ताऽधिकरणमवतारय- 

न्ति। # पू्चत्यादि # । प्रदानवदित्यादिभिः पूर्वाधिकरणेमुख्याधि- 
१४६ 
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प्रत्स्यादिरूपाणां भगवदवरतारतमविशिषएटमिति सर्वेषां समध्योपा- 
सतना कायेति पाथेक्येनेति विचारयति । अत्रोपास्यमिदेऽपि शूप- 
भेददिकनरोपसकस्यान्यत्रानुपापनलक्षणावज्ञामम्भवादस्या अप्य 
सिद्धिमम्मबादपि समसयव सा कर्येति प्रापने सिद्धान्तमाह । 
सरमेप्वतारेषु नानैवापामना कार्या । तत्र हेतुः, शब्दादिमेदादि 
ति । तत्ततस्वरपवाचकशन्दानां मन्त्राणां चादिपदादाक्रारकमणां 
च मेदादियथः । एतनेव मिधोविरुदधानामाकारकमेणामेकतर 
भाव्रनस्यार्यलमयुक्ततं चेति भावः सचितः ॥ ५८ ॥ 

सय बरस तक प्रकर 

क रिणामयै सवोत्मभावस्वरुपस्य तवुन्कपस्य तत्फटस्य तधि 
कारिणां च निणंयं कृतवान् । अथ तदनन्तरं पुराणोक्तानां मत्स्याचु- 
पासनानामपि नित्यानुमयवेदमूलत्वादिदानीमपि फेपाभ्चिद् वामन- 

हयग्रीवाययुपासक्रानां दशनात् तारशानामर्थं उपासनान्तरानिणेय- 
स्यावद्यक्रत्वात् । मस्स्यादिरूपाणां भगवद वतारत्वमविशिएम् । 
यथा सुनेजःप्रभूनीनां वैभ्वानरावयवत्वमिति नयां सर्वेपां समस्य म- 
गवतरेकीकृल्योपासना काया १उत सुनजःप्रभूतीनां व्यस्तापासने दो- 
पर्रवणवदृत्र दोपस्याश्चवणाद् व्यस्नतया कार्येति शाद्कूगयां प्रसङ्गा 

द्विचायतरत्यथः। पूवपक्षमाहुः । # अत्रेत्यादि # । # अस्या अप्य- 

सिद्धिसम्मकादिति # । रूपान्तरावज्ञारूपापराधषतप्रतिवन्धेन श- 

सम्भघात् । तथाचाज्र दोषराश्रवणेऽप्युक्तरीन्या दोषरसम्मवान्न का- 

सत्यर्थः । सिद्धान्तं वाधयतं सूत्रं व्याङ्कवेनिति । # सर्वेष्वित्यारि # । 

तहीवक्ञ दोषस्य कथं निवरृत्तिरित्यत आहुः । # पतनेयादि #। # पः 

तेभैवात कडपासनभेद्स्थापनेनेव । #अयुक्तत्वमिंतकविरुद्त्वादयु 
क्त्वम् । तथाच राक्यस्य यक्तस्याकरण ह्यपराधा, न त्वराक्यस्या 

ऽुक्तस्यः करण । अनोऽनुपासनस्य तत्रापराधाप्रसञ्जकत्वेन प्रतिवन्धा 

भावाक्नासिद्धिरित्यथः।पतन यत् पृच.नमेव्रादितिस्ूत्रऽधिकगुणापस 

हारौचित्यमुक्तं तल्परकारोऽत्र दरितः। तत्तदरूपप्राधान्येन ब्रक्षापास 

कस्या{धका अपि गुणा अविरुद्धा प्वपसंहाया, न तन्यऽपीति 
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विकल्पो ऽविश्चिष्टषटलात् ॥ ५९ ॥ 

पाथेक्यनोपास्नानि कैव्यानीति स्थिते परिचायते | कि- 
पमिनदयत्रदरपूणमामादिष्ेपां समुत्चय उत फटव्रिकरप इति । 

तस्मात्तेषां व्यस्तोपासनमव क्तव्यमिति सिद्धम ॥ 
अन्ये तु, अन्न यासु यासु विद्यासु भुतिनानात्वर्प्यर्कयाद्धे- 

देश्यं, यथा मनोमयः प्राणरारीरः, कं ब्रह्म, सत्यकामः सत्यसंकल्प 
इत्यादौ । यथा च, प्राणो वाव संवे; प्राणो वावन्येष्रःश्रघ्ः प्राणो 
ह पिना प्राणो मातत्यादौ च । तत्र धरुनिनानात्वस्य गुणान्तरपरत्वा- 
द्, चच्रामेदन चियक्ष्याच्च स्वपरशाखोक्तं गुणजातं विधाफात्सन्या- 
थमुपमहयमिति पूषपक्ष, शब्दादिभदराद्धिद्यामदं सिद्धान्तयन्ति । 
पूथैतन्तरे शब्दान्नरादीनां कपे मदकलत्यन मिद्धन्वात् प्रकृत च, वेद्, 
उपासीत, कऋतुं शुवतित्यादिशब्दमदात् । आदिपदेन यथासम्भवं 
गुणादीनामपि भेदस्य संग्रहाखच। नच रद्द मरे पप, यजति जुहोनी- 
त्यारिवद् वदोपा्मानिन्यादावथमेदाभायान्न भव् दानि चाच्यम् । 

तथाऽ्प्येकस्मिक्षव वन्य प्रतिक्ररणमिनरनरन्यावृत्तगुणापदशरूपा- 
उबन्धमदेन तरयां तस्यां विच्रायां तारक्तादग्गुणविरिष्स्थेवोपा- 
स्यतया विग्रामद्।पपत्तः । एवं स्थितऽपि सववदान्तप्रतल्ययस्यादि 
द्रष्ट्यमिति चाहुः। 1 

तदरसद्कनम । सववदान्नप्रन्ययमूत्रक्तचोदनाद्रविगेषर्प- 
हेत्वभावद्रेवेक्तखदेषु विद्ामदस्य सिद्त्नेनन्म् ्रारम्भव्रयध्यप्र- 
सङ्कात् । नचापसहारनिघ्रच्यथत्वान्नानथेक्यमित्यपि युक्तम । पकयंह- 
त्वभावदिव सिद्धे विद्याम् उपसेहारप्रारवामावान् । व्रद्यासुच- 
कनानापद्धिराधाय्चति ॥ ५८ ॥ २०॥ 

विकव्पाऽविशिष्फलत्यान् ॥ अधक्ररणमवतारयन्ति । #पा- 
थक्षयेनेलयादि # । # धिचायत इति # । उपद्धानसङ्त्या विचा- 
यते । संशयमाहुः । # किमिन्यादि # । तथाच विधिमामान्यात् 
करमेण कायां गीलने समुच्चय? उत्त फटतीस्याद्विकसप इलवधः।पूष - 
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तत्र विधिफलयोः समानलात् समुच्चय इति प्राप्ने निणयमाह ॥ 
उपासनानां विकस्प एव । तत्र हतुरतरिशिषएफटत्वात् । 

य॒क्तिफशकतं हि सर्वपायुपासनानामषिषिष्टम् । एं सेकेनेव 
तसिमद्धावपगस्याऽपरयोनकलादग्निहोतरादिवान्नेयताषोधकश्रुयभा- 
वात्तदधथिनो विकरस्प एव ॥ ५९ ॥ 

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा 
पवेहेलमभावात् ॥ ६० ॥ 

येषु दूपापनेषु भिन्नानि भिन्नानि फणान्युच्यन्ते, तत्र त- 

पक्चमाहुः । # तत्रेत्यादि # । विधिः फलं च सवत्र तुस्यम् । यथा- 
इप्निहोश्रादीनाम् । तथा सति यदेव न क्रियते तत्फलामावेन न्वृन- 
तापत्तर्विकद्पस्य प्राप्तप्रामाण्यपरित्यागादिदोपवत्तया तदादरे त- 
त्ससगोश्च समुश्चय पव ञ्यायानिलयथेः । सिद्धान्तमाह: । # उपा- 
सनानामित्यादि # तथाचाग्निदोभ्रादितोद्यस्याभावाश्चिश्रोद्धिदादि 
तौल्यस्य ससवाद्विकल्पस्यावुष्त्वेन खगोदि वरद्वदवमायानिदृततिरूपा- 
यां तक्तदवतारसायुज्यरुपायां च मुक्तो विशेपामावेन च फलस्या- 
वििए्त्वात् समुश्चये भग्रयोजकत्वदोप। पत्तेश्च विकल्प एव ज्याया- 
निल््थः । पतेनेव फलप्रापिफलानां सदि्ादहरविद्योपकोसटयि- 
द्ाशाण्डिव्यविधाऽक्षरविध्ादीनामेकफलानां प्राणादिविचयानां च 

विकल्पाऽवगन्तव्य शत्यपि षोधितम्।भन्र सर्वेऽप्यवमेवाहुः ॥५९॥२१ 
काम्यास्तु यथाकामं समुश्चीयरन् न वा पूवहेत्वमावात् ॥ 

अविशि्टफरत्वादित्यस्य विकट्पहेतोः प्रत्युद्राहरणामदम् । पवं मु- 
क्तिफटिका उपासना विचायं काम्यासु पक्षद्वयस्य सम्भवात् ताः 
पृथग विचारयतीद्याशयेन सूभ्रं पटित्वा ग्याकुवेन्तस्तत्र तत्तत्फलानां 
काम्यत्वाद्यपासनानां समुख्चयपश्च भ्याकुवेन्ति। # येष्वित्यादि # 
येषु स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यविन्नाम्नो ग॑तं तत्रास्य कामचारो भ- 
वति, सवै वे तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन ब्रह्मोपासत दइत्यादषु तथत्य- 
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तेकफख(ििनसतत्तफ ङ कोपामनानि समुच्चीयेरम्रविशिषटफर्ा- 

मतरा । यत्र सेकसथमोपामनस्य सक(पितनेकफनकलं श्रुव- 

यते तत्र तथेत चेदुपामनं करोनि तद्रा न मपुर्चीयेर्रपि । ख- 
कि क 

कामितेप्मेकृतरस्य वदन्यफञकिषएवेनापरििएफलसामावादिति 

ूेतवमावाद्निरिरुएपयेगामिपरायिणोक्तमिति जेयम् । 

अथवा कापेक्य नियतफलकानि तानि न समुच्चीयेरन् । अनर 

हेतु; स्पष्टः ॥ ६० ॥ 

धः । पये समुश्चयपक्षं व्याख्याय, न वा दति पद्ाभ्यामुक्तमसमुष्च- 

यपश्चं व्यक्रुवैन्तिकूयत्र त्वित्यादि # श धयत एतिक््यया मागर्ग्या 

विद्यायां, य पवं वेद प्रतितिएति, अक्नवान्नन्नाद् भवति महान् भ- 

वति प्रजया पद्युभिग्रह्यवचसन महान् कीच्यात शूयते । तत्र तथव 

चत् । ततुक्तस्व्रकामिनसकलफलसाधकनया चत्तवुपासन कराते 

तव् तत्फटकान्यन्यानि तव्परतिष्ठव्युपासीत तन्मह इन्युपासातत्यादी- 

नि तत्तवृगुणकान्युपासनानि न समुश्चीयेरक्नपि । मन्नापि हेतुः पूवे 

हेत्वभावादिति। त विद्ृण्वन्ति # स्वकामितप्वित्याहि # स्वरकामित- 

फटेप्वेकतरस्य फलस्य तदन्यफनतवेशिष्टयन मविङ्िएटफलत्वाभा- 

वादिति । तथाच समुश्चये अविशि्त्वा मावाऽनेकफनत्वात् । समु- 
खचयाभावे सवविशि्रफलत्वाभावस्तन्फनस्यान्यषफलविशिषएटत्याश्रिति 

मदेऽपि, पूवरहेत्वभावादिति यल्पूत्र उक्तं नक्त्रयथः। अत्र व्यास्यान- 

केशात् पश्चान्तरमाहुः । # आथव्रन्याद् # । # कामेक्य हान कर 

पकमात्रविपयत्वेन तदेक्य । अत्र हतुः # स्पष्ट हति # अस्मिन् पक्ष 

तषां फरमेदेन विरिणए्फलटनया अविरिण्फन्टन्वाभाव्रक्पः पूव्रहे- 
स्वभावः स्फुर इत्यथः । अत्रापि मध्याचार्यामश्रव्यनारक्तानां स- 

वषपरिकमस्यम् । अस्माक त्वनावान् विदोषः मत्र सूत्र कम्यिग्ा- 

बुद्रीथाषपासना अपि संग्रहानुं राक्यन्ने । नास्वापि यदेव विश्या 
करोतीत्यादिभिः फलश्रवणात् । कमपदाभवप्पे सात्रसत्रन्यायन 

काम्यत्वस्य दाक्यत्यादिति ॥ ६०॥ २२॥ 
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अङ्कषु यथाश्रयमावः ॥ ६१ ॥ 
प्रधानेषु निगयमुक्लाङ्गेषु वमाह । एकायेपराधपकानामुषाम- 

नानां भदेनाङ्गभेदेऽप्येकवरोपामने फके्याद द्वानि तत्र समुच्ची- 
येरनन वेति सशये निर्णयमाह । उपापनाङ्गाना वेवाश्रयस्तथाच 
यदङ्गं यदूपासनाश्रिते तत्रेव तस्य मात्र इयथः ॥ ६१ ॥ 

अत्र हेतुमाह ॥ 

अङ्केषु यथाथयमायः॥ कम दस्वेप्पि स्वभ्यापारेण फलमाध- 
ने उपासनान्तरनपेक्षत्वात् प्रधानानामुथाद्युपासनानामपि काम्य- 
स्वेन यथाकामसमुश्चयविक्रत्पयोः पूरसूत्रणेव सिदत्वाद्त्र विपया- 
न्तरं बोधयन्ता$धिक्ररणमव्रतारयन्ति । प्रधानत्यादि । अन्यानपक्षः- 
तया खव्यापाग्द्वारा फलजनकानि प्रधानानि नषु समुच्चयादिः 
निशयमुकत्वा अन्यपिक्षनया तथा फलजनकष्वङ्कषु निणयमाहेत्य- 
ः। ननु कि प्रयोजनं यन पृथगारम्भ इन्यत आहुः । # पकार्यत्या- 
दि # पकाऽथ पकं फलटम् । त्साधकानामनकयासरुपासनानां रूपा- 
दिमेदेन मदेऽपि तेषां मध्य पकनरोपासनःऽन्यपामस्य च फटेक्षयात् 
तत्फला यान्यद्धानि तत्र तत्रोक्तानि तान्वकस्मिन्नुपासन समूर्ध- 
येरश्नवेत्ि संशय उपसंहारसूत्रऽ्यामेदपदस्य फलरामदवाचकत्व फ- 

केकष्यात् समुच्चयप्राप्तो वक्ष्यमाणहेतुभ्यां निणयमाहदयथः। स्रं 
व्याकुर्वन्ति । # उपासनाङ्गानामिल्यादि # । # तदेवेति # उपासन 
मेव । तथाच आश्चयमनतिक्रम्य यथाश्रयभावः सक्ता, यथाधरय 

मावा यथाध्रयभाव इति सूत्रयोजना । उदाहरणं तु छाणग्दोग्ये मना- 
हिङ्ागो वाक्प्रस्ताव त्यादि भिद शभिवक्येगायत्ररथन्तरवामदेष्य- 
बृहद्ैरूपवेराजशक्षयरेवत्ययज्षायज्ञीयराजननामग्रहण पूवे विहि- 
तानि ददा सामोपासनानि । तषु हाकमकमसाधारणं फनमुकत्वा 
तवु्तरं सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया प्श्चुभिभेवति महान् 
फीर्यति सवापासनेषु साधारणं फलमुकरवा क्रमण महामनाः स्यात् 
तद् वतं.न प्रल्ययङङ्ग्निमाचमेन्न एीवेत् तद् वतम्, एवं न काञ्चन 
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शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 

तत्तदूपामनं तत्तद इविदिष्टमेव पेदे शिष्यत इति तथेसर्थः । 
चङारादतिरिक्तकरणे भरायशितताक्तिरपि वाधिकं ति मून्यते॥६२ 

समाहारात् ॥ ६३ ॥ 

कर्ममर्मयोपामेने निणयमुङ्वा ज्ञानमार्गीयोपापरने तमा- 
ह । अथरवेपिनिषन्मु तरनिहोपामनादिपु परस्करर्मादिरूपसेनापि 
स्तुतिः श्रुयते । श्रीभागतने च, नपत्त रनुतर्यमेयादिषूपा स्तुति- 

णी >) 

परिहरेत्, न तपन्तं निन्देत्, न वधन्ते निन्देत्, ननूक्षन्देत्, न पश्च 
न्निन्दन्, सेवत्सरमक्गा नाश्वीयात्, ब्राह्मणान्न निन्द् इति तत्तवुपा- 
सनाङ्गभुनानि वनान्युक्तानि । लथाच तस्य वनस्य तत्तवृपासन प्व 
सम्बन्धा, नान्यत्रति वोध्यम् । णवञ्जात्रयमन्यद्पि । न्यायस्य मा- 
धारणत्वात् । यथा भागत्या आनन्द्विद्ाया अद्गमूनषु त्रिप्वन्न्र- 
तिष्ठिनन्वापासनपु प्रतिषठादीनां फटटानामक्यं नसवुपासनाद्रभूनाना- 
म । अन्न नन्द्रात् तदुत्रनम., जश्न न पग्चश्चनत तद चनम् 

अन्न बहु कुन तद् वनमिति नत्तदृद्तानां भद् दति ॥६१॥ 
रिश्च ॥ घत्र माप्य स्फुटम् ॥ ६२॥ २३॥ 
समाहारात् ॥ सूत्रप्रयोाजनमादुः । # क्ममागीयिन्याद् # 

कमादनया कममार्मीविषु सामादपासनेवु अद्धनिणश्रमुकल्वा जनाना 
ऽङ््तया हानमार्गयिषु नप्वद्गनिणयमाहत्यद्रः । सूत्र व्याकुवन्तो 
विपरयमाहुः। # अथ्रस्यादि # अन्न मन्म्यकृमाद्िपदान् पृथ ब्रह्म 
विष्ण्वादीति पदस्य भुटिवाध्या । तथाच नरमिदापामनायां याप 
नसिहो देवो भगवान् यश्च व्रह्मा तस्मे वंनमं। नम हति, ्रगमापा- 
सनायां चयो वं रामचन्द्र गवात् यच मन्म्यकृमाश्रवनागन्नस्म 
ये नमे नम इयर्वविभागन स्तुतिः शयन दन्यय्रः। ह्िनीयं पौराणा- 
दाहरणम् । पतरं विधय उक्तः । नञ्र नन्मवर्पन्वनापामना छाया? 
उत पां रपाणां चिरदधघमवत्वात् तथा न कार्योति संदाय शाद्द्- 
दिभद्न ननपसनस्य पूचमुक्तस्तात् सवरुपन्वनापासन च तद्धिया 
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परननाये । एवं सति पमदेऽपि भगवदवतारतवस्याविरिषटवा- 

देकस्मिन् रूपे रूपान्तरममाहारो दृदयत इति सर्वरूपलेनेकबोपा- 

सनपपि प्राध्वि्यथः ॥ २२ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ६४ ॥ 

देशवयैवीर्यादिगुणानां सर्वेपवतारषु साधारण्य श्रयते । तेन 

धपिपर्माणप्िक्याव् पूोक्तं साध्वियथः ॥ ६४ ॥ 

न वा तत्तहुमावाश्वृतेः ॥ ६५ ॥ 

नन्मेवमुपासनं निखमुत वैकल्पिकमिति संदाय उक्तरीया 

जिषे ववि कथिक ~~ क 

चाच्रकरायंति प्राप्तम् । तत्र सिद्धान्तं वक्तु सूत्रं उ्यकरुवेन्ति । # एत 

सनीन्यादुि # अघ्राङ्कषु यथाभ्रयभाव इयनुचत्तन । # सम्राहार 

दनि # पकीभावः। तथाच क्ञानमागयोपासनाङद्ष्वापि यथा्रय- 

भाव सति, रूपमदभ्पादययादिनोक्तरीलया समाहारदशेनात् तथलयथः। 

पतद् वामिप्रेत्य, सदान्नेलिचदिनि सूत्र उपामनाविपयाष्वत्याद्ना- 

ऽवतारेष्वपि सवैगुणंपासंहारीचित्यमुक्तम् ॥ ६३॥ 
अश्र हित्वन्तरं सूत्रान्तरेणाद । 

गुणसाधारण्यभरनेश्च ॥ अत्र चक्ारार्भधकरणपूणत्वद्यातकः । 

ज्ञप प्रकटायम् । तथाच भगवच्वप्राध्रान्यापासने एवं सवरङूपत्तना- 

पासन कायम् । तत्तद्रपप्राघान्येनोपासने तथा न कायमिति विमा 

गान्न कोऽपि विरोध इत्यथः ॥ ६४॥ २४॥ 

न वा तत्सहभावाधुतेः ॥ अथिकरणमवनारयन्ति । # नन्वि 

त्यारि # । सर्यरुपत्वेनकायनारोपासनं नित्याप्िहत्रद् शपृणमा- 

सादिवत् क्रमेण समुद्चतव्यमुतकमेव यावज्ञोवे फत्तभ्यमिन्यवं वं 

करिपक्मिति भक्षये उक्तरीत्या सवया सवरूपत्येनग्वयादगुणसा- 

धारण्यन च क्रमिकसमुञ्चय प्राप्त तस्य समुर्चयस्य निषधमादय- 
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नियते प्रपते तज्मिपेधमाह । नेति । किन्तु वा विकल्प एवेवमुपा- 
सन पच्छिम हेतुमाह । सहभावाश्रुतेरिति।नियमतस्तषां रूपणा 
सहभावश्रवणं चेस्स्यात्तदा स्यास्तथोपासनस्य नियता, न सेत्रमतो 
विकर पएरेब्थः ॥ ६५ ॥ 

द्रानाच ॥ ६६ ॥ 

योऽपि रूपान्नरममाहारपूप्रकमुपास्त सोऽप्येकं रूपमुपा- 
स्यसेन मघ्वा तत्तथोपाम्त इति फन तस्येक्रस्येव रूपस्य दीनं 
भवति, न तु स्षामितोऽपि हेनारविकख एेययः । एवदृदष्ट- 
नतेन यदस्मिन् सवे यदपमव्ं श्रुयते ताटग्यमनितिषममैकं 
रपमुपास्यामात व्यामहृदयमिति ह्वायते । उपामनानिणयान्ते 
द शेना्मकेनू्या सर्वोपामनानां मगत्रसाक्षात्कारः फलमिति 
धन्ये । माहलम्यङ्ञापनार्थेम् । प्रं मर्वावितारणपत्यं यथार्थमेव 

धः। याक्ु्न्ति। # नेती्यादि # । #* चरस्यादरिनि # । दशपूरण- 

मासाभ्यामिषट सामन यज्तत्याद् वच्चत् स्यात् । कपे स्फुटम् ॥ 
पतमव विकर्पममिसन्धाय खाव्यायस्तत्रतिसवदष्रान्तष्यास्यःना- 

सरं ध्रकनेऽपीत्यादिना तततवरूप तत्तदसाधारणधर्मापमहारो भ्यव. 

स्थापितः ॥ ६५ ॥ 
दुदनाखच ॥ पूवैसूत्रासत्पदमत्रानुवत्तन धन्यारायन सूत्र 

व्याकुर्वन्ति । * योाऽपीलयाि # । # तत्तथ।पास्त एन # । तदृ प 
कमवताररूपं सर्वरङूपवसथोपास्ने । # पलनवृदृणान्तनेनि # । दृर्शन- 
हण्ान्तेन । पनेन पूर्वाधिकरणे क्तपक्षस्य गणना मूचिता । तथा 
ददानामात्रादरिति । सवनिरूपणान्त एवं कथनस्य तान्प्यमादूः #उ- 
पासनत्यादि # । ननु यदकस्येव पस्य दृशान तदा सर्वरूपापसं- 
हाराघधनस्य कि प्रयोजनम् अन आदुः । # माहान्म्यत्यादि # | क 

९४ 
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देभिञ्ञाप्यते । यथा्थताचतदषप्यविरोधीति देयम् ॥ ६६ ॥ 

इति रश्रविदग्यासमतवरत्तिश्रीवरलमाचार्यविरविते 
ध्यापप्ूजाणुमाप्पे तृतीयाध्वाबस्य तदीयः 

पादः समाप्तः ॥२॥३॥ 

देधिदिति # । स्मरृतिपुराणादिवाक्यैः । # तदपीति # । सवैरूपोष- 
संहरणम् । तथाचेकङूपव्ोनेऽपि सवेरूपोपसहारोऽप्येकद शाना न 
दु एति भाषः। भन्ये तु छं षटूसूत्रमेवाधिकरणमङ्गीरुत कमा- 
्गभूनेपूद्रीथादिषु य आधिता वेद् त्रयविहिताः प्रस्ययास्ते समुश्चीये- 
रन्नुन यथाकामं स्युरिति सशये, प्रत्ययाश्चयभूताः स्तोत्रादयो यथा 
समुच्चीयन्त एवं तदाश्चिताः प्रत्यया अपि । तत्रानुशिषत्वाद्भ्यो 
हेतुभ्यः समुर्चीयरक्निति पूवपक्षे, सष्टमावाधवणादिहेतुभ्यां यथा- 
कामं स्युरिति सिद्धन्तयन्ति । 

तन्नास्माकं रोचते । यथाकामसूत्रोक्तहतुनेव तादशनिणयस- 
उभवनेतद्रियध्यौत् । गुणसाधारण्यसूतर पूवैपक्षसमाप्त्या शििसूत्र- 
स्थ चकारयेयध्यो पत्तेश्वेति । तस्मात् पूर्वोक्तमेव युक्तमिति दिक् ॥ 

अत्रायं संग्रहः । सर्व वेदा यत्पदमामनन्वति श्रुतेः सवेख 
वेदस्य ब्रह्मवि व्रात्वम् । इतिहासपुराणं च पेदानां पञ्चमे वेदमिति- 
श्चतवदपदेन तयोरपि संग्रहा्षयोरपि तथात्वम् । दे विदे वेदित- 
घ्य इत्वाद्यायवेणश्रुत ऋग्वेदरारिरूपा अपरा भक्षराधिगमिका परेति 
फलतो विभागः । पराखपि, ब्रह्मविष्प्रोति परम, अक्षरात् परतः 

पर हति श्रुतेः पुरूगेत्तमस्य तत ाधिश्ष्य तद्धि्यानां विषयफल- 
योवलादक्चषरविद्यातोऽप्याधिक्यम् । पराखपरासु च तत्तददोक्तासु 
समरैवेदान्तप्रत्ययसूत्राक्तदेतुना कलसंयोगरूपचोदनानामविशिणटते 

विदयेकष्यनिणयः । तन्मध्य अन्यतरस्याभाव तु विद्यामेदः । गुणाप 
संहारस्तु प्रायशो रूदेकयात् प्रयोजनेकयाद्वा, कचित्वथवादतोस्या- 
दपि । स च स्वाध्यायमूवराक्तर्निरूपणप्रकारमदाधिकारिमेदसम्ब- 
न्विभदैर्योऽन्यथा सन्तमिति वक्याक्तद्राषापत्या च कासुचिदा- 
रमविश्रासु बाध्यते । कमेणि तु पूर्वोक्तेख्िमिन्यूनातिरिक्तप्रायथित्त- 
अवणारख याप्यने । तदभावे तु भवति । परविद्या मपरबिच्याश्च 



३ अध्याये ३ पादः। ११७१ 

फटेकमे विकटपन्ते । फलभेदे तु यथाकामं समुखचीयन्ते । कचिदे- 
कस्योरासनस्य खकामितनेक फलत्वे विकल्पन्त च । कमेमा्मीय - 
विधाङ्ानि तु शूनां विद्यानां फलेकयऽ्पि यथायं तन्नेव व्यवति- 
छन्त । शानमागीयविद्याङ्गानि तु यथाश्रयं कचित् समादहियन्ते, क- 

चित्तु यथाशयं व्य्वतिष्ठन्त।अवतारोपासनं च यथाकाममेव भवति । 
स्वासां परविधानामुपास्यह्पसाक्षाःकारः फलमिति च ॥६६ ॥ २५॥ 

इति धरीमद्टललमाखायैचरणन लचश्ट्रनिरस्नहद यध्वान्तस्य 
पुरुपाशमस्य ऊती माप्यध्रकारो तृतीयाध्यायस्य 

तृतीयः पादः ॥ ३॥ १॥ 



लृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः । 

व 4). + = षं 

परुषार्थोऽतःशब्दादिति बादरायणः ॥ 9 ॥ 

उपासनाभेदेऽप्युणास्यामेदाच्छासान्तरोक्तधमांणामप्युपसं- 

हारः करचमुचित इति पूर्वपादे निरूपितमिति तन्न्यायेनोत्तरका- 

ण्डपतिपायत्रह्मफलकसर्वासमावेऽपि पूमैकाण्डपतिपादितकपेणा- 

पुरषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ अथ तुरीयपादं विव- 

रिषवः सङ्गतिषोधनाय पूवैपादाथंमनुवदन्त पतसपाद्ाथमाहुः। #उ- 
पासनेर्यादि # । फलमत उपपत्तेरित्यन्र हेतुव्य पदं शेन जमिनिमत. 

निरासपूवकं परमेश्वरस्यैव कारयितृत्वं फलदातृत्वे च समथयि- 

स्वा तताऽनन्तरूपस्य भगवतस्तत्तत्फख्दानाय साक्ात्कारां यथा 

भवति तदच तत्तवुपासनमुक्तम । तेन तत्तवु पास्यरूपसाक्षात्कार- 

ङपविधासिद्धो परमेश्वरात् फलं भवतीति सिद्धम । तथा उपासनाः 

कथ कर्तभ्या इत्यपेक्षायां तं ते मार्ग खस्वाधिकारं तत्तद्गवदूषं 
वानुरुष्यते । ते तत्तत्खरूपगुणास्तत्तवुपासनाखरुपनि्वादकन्वाद- 
न्तरा इत्यन्तरङ्गविचारेण तत्तदृगुणानां बुद्धौ विषयीकरणरूपो 
गुणोपसंहार उक्तः तत्रोपसंहारोऽथोभदादिति सुप्रऽथपद्श्य वस्तु- 
वाचकतामादाय उपासनामेदेऽप्युपास्यवस्त्वमदाचथा शालन्तरो- 

क्थमौणामप्युपसंहारः कन्तु युक्त शति निरूपितं, तथा अस्मिन् 
पाद् उपास्तनाया बहिरद्गाणामाश्रमादीनां विचारे उपसंहार सुत्री- 

यार्धपदस्य प्रयोजनवाचकतामादाय ब्रह्मद शेनरूपफटेकषयात् तन्न्या- 
येन उष्तरकाण्डोक्त्रह्मफलकसवत्ममावेऽपि पू्ैकाण्डोक्तकमणा- 
मुपसंहारः। स च कमेणां तच्तदुपासनोपकारकतया बुद्धो विषयी- 
करणरूपः करणा प्राभोति"यज्ञो दानं तपः कमर न लाज्यं फयमेष 
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मुपमहारः पाप्नोति न वेखधुना विचार्यते । विषिपक्ष वतसहत- 
स्यास्य फलपाधकत्रमिति सिद्धति । निपेषपन्षे तु केवरस्येदी- 
ममेव पं पिद्धानतेनाह । परुश इयादिना । सिद्धान्ते श- 
ते तत्र पूमपक्षसम्भव इयादो तमेत्राह । अतः सर्बात्ममावदेव 
केवलात् पुरषाथः सिद्धथति । कुतः । शब्दात् । श्रतेरिवर्थः । 
श्रुतिस्तु, नायमात्मा परवचनेने्युपक्रम्य, यमवरेप दृणुत (सादिका 
ब्रह्ममिदाप्रोति परमिबादिकरा, तेत्र बिद्रानपत {ह भवतीति, 
सनत्कुमारनारदभत्ादे यत्र नान्यत् पश्यनीत्याद्यास्पिका छन्दो 
ग्यश्रुतिश्च । एतदादिश्रुतिषु पूबक्तर्यया केवरस्येत्र भगतवद्धादस्य 
फलपाधकतव श्रुयते इति तथा । अत्र, फलमत उपपत्तरिसत्रबो- 
पपतति हतुतेनानुक्ा श्रुतिपदं चानुक्ू्वा शब्दपदं यदक्तवांलिन 
रतिस्मृयालमकः सर्वोऽपि ममाणश्ष्दो इतुतेन व्यासामिपत 

तत् । यो दानं तपश्चैव पानानि मीपिणाम् । पनान्यपि तु कर्मा 
णि सङ्खं त्यक्वा फलं तथा। कतम्यानीतिं मे पाथं निशितं मतमुल- 
मम् ¶ति गीनावाक्यात् । सहस्रसमे सत्रे हिरण्मयदाकुनिरूपग्र- 
हयद् शनस्य तग्र भाषणात् । माभ्यादीनां यहेयु मगयतयातुभौवस्य 
श्रीमागवतेऽव्युक्तत्वार्च । अथवा, यमेचैष बृणुने तेन लभ्य म- 
संया त्वनन्यया शक्य त्यादिषु स्वाघनान्तरव्युतासाश्न प्राप्नोनीनि 
सन्देहे अना प्रथम्राधकरणे विधार्यते । तथा रोशिदाषमावः 
सङ्गविरिप्यथः 1 ननु गुणानामिव कर्मणामुपासनास्व डपनिर्वाहक- 
त्वामावेनानाबदयकत्यात् कि तद्धिवारेणेत्याकाङ्वायां विशारकलै 
पादाय घदन्तः सूत्रमवताययं भ्याकुयम्ति । # विधीत्यादि *। 9 शइ 
ममिति # । निषेघपक्षम । तयाच विचासामर््यवाधनायाश्यं विशार 
इत्यथः । सिद्धाम्तनाथिकरणे देतुग्यपदेशादित्यन्न सिख्ाऽ$तनः 
सूष्मद दत्वस्यावधारितस्वासथेत्येतदर्यं तमेषाहेष्वथः। शददशबदपर- 
योगतात्ययमाहुः । + भत्रत्याि # । संग्रहेण यव् सिद्धं॑तदाहः । 
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इति श्ञायते । तेन “केवलेन हि भवेन गोप्यो गावः खगा पृगाः। 
येऽन्ये मूदपियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्रसा । यन्न योगेन 
सांख्येन दानव्रततपोऽभ्वरेः । व्यार्यास्वाध्यायसन्न्यासैः पराप्तु- 
याद् यतनवानपि"द्यादिष्ूषा स्यरतिरपि सेग्रहते । एतेन श्रुयादि- 
प्रमाणवादिनामिदमेवामिमतं, तद्विरद्धवादिनामितो ऽन्यदिति तेषा. 
प्रमाणिक ज्ञाप्यते । अत॒ एव स्रनाम गृहीतम । खस्य रद 
व्यासकततेन ततैव यतो भरः । अपरं च वैदिकतिद्धान्ते भग- 
षरछरूपस्येव स्वतन्त्पुरुषार्थलात् प्राप्ततत्छरूपाणां सुकर्यान- 
व्छाकथनान्मुक्तोपरप्यव्यपदेश्षाष्च युक्तेरपरमपुरुपाथत्वात सा- 
भवतु नामाऽन्यः साधनैः । वस्तुवः परमपुरुपाथो य उक्तरूपः 
स तु सर्वात्मभाविनेवेति श्वापनाय फल्पदमनुक्छा पुरुपार्थपद्- 
मुक्तम् । एवं षसस्य सूत्रस्याथान्तरमपि व्यापताभिमतमिति श्ञाय- 
ते। तथा सयं दिल परयोगः। तथाहि । पुरुषार्थो भगवानेव । 
कुतः । अतःशब्दाव् । अतःपदविशिष्टशरुतिवाक्यादियभः । 

# पतेनेत्यादि # । # अभिमतमिति # । तात्वयगोखरम् । # तद्वि- 
सड वादिनामिति # । तत्तात्पयेविसूडवादिनाम् । # अप्रामाणिक- 
त्वमिति # । प्रमाणतात्पयोनमिहत्वम् । बादरायणपदोक्तितात्प- 
यमाहुः । # अत पषेत्यादि # । # तज्रैवेति # । प्रमाणभूते शे । 
पुरुषाथेपदतात्पयमाहुः । # अपरं चेत्याह # । # अन्यैः साधनैरि- 
ति #। मयोदामार्गयिः क्महानविहितभक्तिशूपैः साधनैः । पतेन 
भास्कराचायधङषतो कषानकमेसमुच्चयः पू्ेकक्षाषिधान्त हति 
बोधितम् । पुरुषाथपदेन सुचितमथाम्तरमाहुः श्रः धवं सतीत्यादि # 
अस्यां षतो तमसः परस्तादित्थनेनानुपाधित्वबाघनात् खतो वि- 
रुखधमोधारत्वं बोध्यते । परात् परमिलयनेनाक्षरावु मत्वम् । तथा- 
जाक्षरात् परो यः स एव परमपुरुषाय इति सिद्धति । पएवं व्या- 
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तेत्तिरीयोषनिषतमु पश्यते । अतः परं नान्यदणीयम५ हि परात् 
परं यन्महतो हन्त, यदेकपग्यक्तपरनन्तसूपं विं पुराणं वमः 

परम्तादिति ॥ ‰॥ 
अथात्र प्रयवतिष्ते । 

रोषत्ात् पुरुपाथवादो यथाऽन्येष्विति जमिनिः ॥ २ ॥ 
रिष्णोरिञ्यन्रेन कपरोपतात् ततछर्पह्वानपूङ्को यागः 

फातिशयहेतुरिनि तन्माहात्यमुर्यत् इस्थाद्पं तत् । अत्र 
टषरान्तपाह । पथन्पेषिति अन्येषु द्रन्यमस्कारफममू, यस्य परण 

मयी नुहूभवति न पाप इरा कर भ्रणाति यदाङ्क्ते चश्ुर भा- 
तृग्यस्य दङ्क्तं यतमयाजानुयाना इज्यन्ते बमं वरा एतद् यहस्य- 
क्रियते वमे यजमानस्य बरतृग्यामिभूया इयपजातीपिकरा फल- 
श्ुतिरथवाद्मतदरदिस्थः ॥ > ॥ 

स्यानद्टयेन कवरविदाया एष पुखपथपयव्रमायित्वम् । पुरुपासम- 
स्यैव च परमपुरुया्थत्वं बाधतम् ॥ !॥ 

शषन्वात् पुरूपाथवादे यथान्येष्विति जमिनिः ॥ मूत्रमष- 
तारयन्ति । # भयस्यादि # । सिद्धान्नस्त्र सवान्मभावस्य स्वत- 

श्रतया पुरुपथपयैवमायित्वे परब्रह्मण पव च परमपुरधाधत्व द्- 

रितेऽपि हेतुत्यपरेशषिषयधरुतो कलदिन्सया कारयितृन्वस्योकतन्वा- 

त् क्रिययैव फनम् । कालायस्य कमङ्पामनानामरव पूवमुपर्रान्न- 

त्यादन्यामामपि कप्मरोषन्वेन फदत्वम् । इश्वरस्य च नच्छगनयेव 

फनवत्यमित्यारायेन पू्रमीमांसक उक्थं प्रनकृलनया्वस्यिना 
मवरतीत्य्ः। मूत्रं उयाक्ुवन्ि। श विष्णारिन्यादि #। अयमथः । 

पूवपादे कमाद्रापासनानां निणये तुन पूयकाण्डविगायः। यन्पुनरान्म- 
हानाद्ः सवन्ममावस्य च स्वानन्प्यण पुरवाथपयव्रमाित्वं पर- 
ह्मणः परमपुरुषार्थन्वं चल्युक्तम । नश्न युक्तम् । कनः । शपन्वास् । 
दापलक्नगे पुरुपः कमं यन्वादिति पुरुथस्य कमाथत्वमुकम् । त्च 

चदूनाविचारे कलया सिद्धनीत्यात्मक्ापकानि वाक्यानि कतू- 
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ननु तमेव त्रिदिता मुनिभवयेतमेष भरत्रामिने रोकमीप्त- 
नतः परवरनन्ति । एतद्रे चते ह स पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणाया- 
श्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्य चरन्तीति श्रतिरभगवञ््ान- 
वतः सवयागे वदतीति न तदुक्तं साधीय इयत् उत्तरं पठति ॥ 

आचारदरौनात् ॥ ३ ॥ 

ब्ह्मव्िदापपि बपिष्ठादीनामगिनहोत्रादिकरणं नेमिनिः प- 
श्यतीति तदाचारं प्रामाणिकमिति च पनुतं इति तन्मतमनुत्रद्- 
जिपपप्यनक्तत्रान् व्यामः । ब्रह्मविदां सागवरह्यकते गास्थ्य- 
तेषां न स्यादिति भावः । उक्त्रुतिस्तु कर्मण्यशक्तानां तेषां 

स्वरूपषेधकानि । पव ब्रह्मवाक्यानि ब्रह्मणो ऽनन्तरूपैरिज्यत्वात् यो 
वानां नामधा पक पदेयादिमन्त्रवर्णन तत्तस्नामकत्वाश्च कर्मरेष- 
स्वं तस्मात् । तत्स्व रूपश्ञनेत्यदिवक््यमाणभाष्याक्तरीत्या तत्तादश- 
मनस्नत्र पुरष।येसववाद् इत्यथः । विष्णोरिञ्यतं ब्रह्मत्वं च शतदू- 
षणाकारोपन्यस्तात् संकषणकाण्डसमािष्थत्, स ॒विष्णुराह हि, 
तद् ब्रह्मस्थाचक्षते इति सुत्रवयात् सिद्धयतीति मुख्यतया तस्यैव 
द्रापत्षमत्र व्याख्यातम् । अन्येषां च राषत्वात् तत्फलस्याथवादत्वं 
जैमिनिना चतुथस्य तृतीयपादे उक्तम् । द्रव्यसस्कारकमसु परा्थ- 
स्वात् कलश्रुतिरथेवाद्ः स्यादिति । तदुदाहरणं च, यस्य पणम- 
यीत्यादिनाक्तम् ॥ २॥ 

अचार् शनत् ॥ सूत्रचतुयमञनार्यन्ति # ननु तमित्य 
दि #। # उत्तरे पठतीति %# उक्ताशङ्कायां विश्वायाः पुरुषार्थं 
घारयितुमप्रिममूत्राणि वक्तीत्यथेः। सूत्रं व्याकूुवेन्तः प्रथमत आ. 
चारमेव कूलो वदूनीत्यत आहुः । ॐ ब्रह्यावद मित्यादि # । *# प्रा- 
माणकं च मनुत पति # । यदेव विधयतिश्वत्युपोद्लकत्वन तथा 
मनुन । तहिं तमेव विदिन्वेत्यादिशरुतेः का गतिरित्यत आह । #उक्ते- 
घ्यादि र । ननु प्रव्राजश्रुतेरशक्ताधिकारकत्वव्रत् कमकरणधुते- 
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सागमनुवदति। छोकेषणायाश्च व्युथायेति श्रुतेरोकतंग्रहा्यं त- 
त्करणमिति न वक्तु शक्यम् ॥ ३॥ 

तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मविदः करमाचारनिरूपकश्रतेरियर्थः । सा च, जनको ह 
ची च क ५ किक निन वैदेहो बहृदक्षिणेन यह्ेनेन इयादिरूपा । तथाच शकनिनेवार्थसि- 
दधिश्चव् स्यात्तदा तुद्रव आयापमाध्ये कर्मणि पर्हात्तिनं स्यादिति 
भावः ॥ ५॥ 

समन्व)रम्भणत् ॥ ५॥ 

त विद्याकर्मणी समन्वारभेते इति श्रुतिः फलारम्मे विध्ाक- 
परणोः सादहियं ददयतीति न स्वात्यं तरिद्यायाम् ॥ ५॥ 

तदतो विधानात् ॥ ६ ॥ 

व्रहिष्ठो ब्रह्मा ददीपूर्णमामयोस्तं णीत इति कन्पश्रुया घ- 

ह्मविदो व्रह्मसेन वरणं बरिधीयन इतिव्रह्ह्ञनस्यालिज्यापिक्रार- 

सम्पादकलात् करमशेपतलमत्रेसधः ॥ ९ ॥ 

ननु यदृ विरनेव तदह रने, गृाद्रा त्रनदरनद्र- 

1 र 

लोकसंग्रहाथत्वस्यापि शकषयवचनत्वान्नेद् साधीय इन्यत घ्राद+लो 

कत्यादि # तथाच मचारददौनन्यथानुपपत्या नथा करप्यन दत्य 

धः । अन्य स्वाचारदशनसूत्र जनकाहदवा इति श्रुति, बिनीय च 

यदेष विचयत्युदादरन्त । तच्चिन्त्यम् । द्वितीयस् त्रवेयध्यापत्तः॥३॥ 
तस्छरुतः ॥ ४॥ 

समन्वारम्भणात् ॥ ̂  ॥ 

तद्वता विधानात् ॥ पतद्धाध्यं सुगमम् ॥ ६॥ 

१४८ 
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सादिश्रतिभ्यो विहितलाबिरेषात् कपितत्यागयोरेच्छिको विकर- 
सोऽद्धीकार्योऽता न शेपिशपमाव इयत उत्तरं पठति ॥ 

नियमाच ॥ ७ ॥ 

आशिनं धूव्रललाममारमेत यो दुत्रद्मणः सोमं पिपामेत् 
देदाग्नपुनर्सृषटमाखमेत य आत्रूनीयात् पुरुषात् सोमं न पिट् 
विच्छिन्नो वा एनस्य मोपपीथो यो व्राह्मणः मन्नाऽभतृतीयात् 
पुरुषात् सोमं न प्विति। याव्रज्ीवमप्निहोत्रं हुयादि यादिश्रुतिभ्यो 

यथा कर्मकरणे नियमः श्रयने, न तथा तत्त्याग इति नोक्तपक्षः 
साधुरिययः । चक्रारादु “नियनस्य तु मन्याम; कर्मणो नोपप- 
ग्रत । मोहात् तस्य परियागम्ताममः परिफीत्िनि" इयादिग- 
पा स्पतिः समुच्चीयते । यागव्रिधिरशक्तविपय इत्युक्तमिति 
भराप्र॥ ७ ॥ 

प्रतिवदति ॥ 

मियमाञ्च ॥ सूज्रमवतारयन्ति । ॐ नन्वित्यादि ‰ । व्याकु- 
यैन्ति। # आग्विनमियादि शरः । अत्र नुव्राद्मण इति विच््रन्न इनि 
पदाशयामकरण निन्द् बाध्यत । नन च नियमन निन्यत्वं कमणो 
व्यक्तीभवति । तथात्र यावज्ञीवाधिकरण सूत्रपञ्चकाक्तं निगमय- 
न्ति। श्र्व्यागेदयादि ‰ । # इति प्रात्र इति ‰ । पवं प्रकारण त्र 

हयणस्तद्धिद्यायाः कमुतिक्रन जीवविद्याय्ाश्च करमङापत्व प्रत्न । 
अन्य तु, तच्छस्नेरिलयय विद्यायाः कमरोषत्वाय, यदेव वि- 

्र्यति श्रुतिमुद्ाहर न्ति ' तद्धना विधानादियत्र, आचायक्ुराद्धदम- 

घील्यति छान्दोग्यसमास्नस्धश्रुत्या वदाथज्ञानवतः कमाधिकारं ग्या- 
कुवन्ति । नियमाचचत्यत्र, कुःवन्नत्र हि कर्माणि जिजजीविषेच्छनं 
समाः पवं त्वपि नान्यथधरनाऽम्ति न क्रम द्िप्यते नर इतीशावास्यधु- 
ति, जरमयसत्रश्ुनि चदादरान्त । तन्मत विद्यायाः कमश्षत्व- 
मिति पूवपक्षः॥ ७॥ 
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अभ्रिकोपदेशात्त बादरायणसयेवं तददोनात् ॥ ८॥ 

तुशब्दः पूर्मपकषं व्यवर्छिनत्ति । गदक्तं देपलात् पुरुपाध- 

वाद् इति तन्नोपपद्यते । कुतः । अधिकोपदेशात् । कममाम्थमपि 
न वक्तुं शक्यं यत ततर तच्छयनं दूरपान्तप । यत ईरः कम- 
णः सक्राशञादधिर उपदिऽ्यते । तथाहि । म वा अयमात्मा मव 
स्य व्क्ली मस्येशानः मप्रस्यािपतिः मरणं प्रशान्त यद्रि 
ङिञ्र।मनमाधूना कमणा मुपान्ना एवामाधरुना कनीपानित्युप- 
क्रम्याभ््र पटरश्यते, तमेनं वरेदानुवचनन विप्रिदिपन्ति वरह्मनर्यण 
तपमा श्रद्धया यद्गनानाशङेन चतपव विदिता मुनिभेत्रयेतप् 
प्राजनो सोकपभीप्यनः प्रत्रननीयाहदि। पतर मति यज््रानमाध- 

नसं मह तस्य यक्तोषय कवे स्यान्ाकिन्तु यत्तस्य वदरदनशपत्यम्। 

एतनेज्यमेन तच्छपल परतयुक्तं वदिनय्यम् । त्जानस्य यागपूतराद्ग- 

अधिक्रोपदे शान्त ग्रादरायणस्थवे तदशनात् ॥ परिहारं ध्या 
कुर्यनिति # तुशब्द इत्यादि # । # पूवपक्षमिनि # । शम्बर इ 

उयत्यात् कमरा दति पश्चम । # कममसम्यमिति # । कमणा त्र- 
हयसाम्यम् | सवा भयम् इति धरनिम्नु वृदद्रण्यकर शाररारत्राह्मण 
ॐपवं सतीत्यादि # । उक्तधना वदरानुवचननन्यादमिम्नृनीया- 

धनिनिभगवन्जानदोषन्य कमणमुकन सति । ॐ नस्थनि % । यनज्ञ- 

पिभूनस्य । अधिकर।पदरान हनुना यन् सिद्धं नदः । # पननया- 

दि # । उन्छटनुना नन्प्रयुकत मन्यथ: | नद् त्युःपादयन्ति । ऋन- 

उद्गानस्यन्यादि # । इन्यस्वन ज्ानस्य यागतृ्वाद्न्यान् पप्र सव्व 

पि तादशक्नानपूवकरं य॑गक्रग्ण नाद्राजानर्विाथिप्रस्य यागस्य प्रह्म 
ज्ञानसाधनन्वान् नन्फन्टस्य ज्ानस्ययः दार्वा नम्थकत् शनन 

त्वापादन यस्य ज्ञानं यागपू्वाद्भं म यागशव इति नियमा देतुन्यरन 

वक्तभ्यः। मतु स्वगद्रौ व्यभिचरति । स्वगदः फरन्वक्नानं विना 

तदर्धके याग प्रदृर्यभावन तस्छानस्य यागपूवाङ्न्वऽपि स्वगादर 
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ताद तपििषटस्य तस्य ब्रहमङगानपसाधनतवात् । नच पू॑तामा- 

न्यत इण्यज्षानमासीद् यज्ञेन तरिशेपतो श्वाने सति पुनयंहकरणे पूर्ण 

कर्मफलं भवतीति न तदशेपत्वमिति वाच्यम् । तमेव विदिता मु- 

निर्मवसेतमेव भरवाजिनो खोकमभीप्सन्तः भरत्रजन्तीति श्रुतेलदरेद्- 

नस्य गारस्थ्यविरोधितेन तदसम्भवाद् । यश्च साध्वसाधुकमफल- 

सम्बन्धरहित्तस्य कवैतरेन तथात्पनुपपन्नमतो जीवात्मन एव त- 

धातं न तु परस्य । नचेतयोर्वा्तराऽ्भद त्रमिति वाच्यम् । 

वास्त्ाभेदाजीवेऽप्युक्तश्रुतिभ्यक्तथातस्य सुत्रचतवात् । बा्तवा- 

ऽभेदस्य पूमेव निरसलत्रात्तमादाय ये पूरवपक्नासे पूवेपक्षा एवेय- 

करत्वेन यागशेषत्यानङ्धीफारात् । अतस्तदभ्रयोजकमित्यथः । पुनः 

रोपत्वमाशद्् निषधन्ति # नचत्यादि # । पूय गुरमुखादध्ययने 

हतस्तस्यावसनेन स्वाध्यायत्वसम्पादने ब्रह्मण शज्यत्वेन सामान्यतो 

हानमासी्ततस्तवुदेदयकस्य ब्रह्मयक्षस्य दव्ययक्षस्य च करण वि- 

शोपतो ज्ञाने सति पुनय॑हकरणे यदेव विययेति शरुत्या यागस्य वी- 
अवन्तायां पूर्ण फलं भवतीति तात्पयात्, तमेतं वेदानुवचनेनेति 
शत्यान व्रह्मणो यागहपन्वनिदृ्तिरिस्येवं न वाच्यम् । पतमवेत्या- 

दितदप्मिमभरुतस्तादग्ह्मज्ञानस्य गाहस्थ्यविरोधित्वन यशासम्मवा- 
त् । तदसम्भवे तथा फटोर्पत्यापादानस्यापि कन्तुमशकयत्वाद् 
बरह्मणः कर्मदापत्वं नापादयितुं शकयमित्यथः । नन्वीश्वरस्य कलै- 
त्वादिश्वसडन्यायेन यक्चकनृत्वे सुखेन तच्छत्वसम्भव इत्याशङ्य 
परिहरन्ति । # यश्चलयादि % । भः तथात्वमिति # । कमशेषत्व- 
म् । पकदेरि्रतिपन्नम् । जीव्रह्ेक्यमादाय पुनः देाषत्वाशङ्कायां 
तदुपगम्य परिहरन्ति । #% न॑चतयोरित्यादि # । र तथात्वस्ये- 
ति # । ह्वरवत् कर्मशोपिस्वस्य । ननु यदि जीवेश्वरयोवास्तवामे- 
ह उपगतस्तरह्कत रपक्चपातस्य कन्तुमयुक्तत्वावुभयमप्यस्त्विति श- 
दगया सिद्धान्ते तद् नुपगमेनाहुः । # वाप्तवामेदस्यत्यादि # । जीष- 

ब्रह्मणोर्हिं घटाकाशमदाकाशयोरिवोपाधितो भदो, वस्तुतस्त्वभव्ः। 
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लमुक्ला। न कपेणा न प्रजया धनेन यगनेके अपृतत्वपानशुः। 
परेण नाकं निहितं गुहायां िभ्राजने यद् यतयो विशन्तीतिश्रुया 
कमेभनाथनैमेक्षाप्रा्तिमुक्ला सागेन तलसाप्निरुच्यते । सागविपय- 
स्यान्यस्यानुक्या सान्निध्यात् कमीदीनामेव यागोऽभिप्रेतः । त- 
थाच मुक्तोपर्प्यत्नाद्धगवत उक्तमाधनेन युक्ताः मन्तो नाकं प- 
रेण विद्यमानमपि भक्या गुहायां विधाजते, यदृ, यस्मात् परं ना- 
प्रमम्तीयादिनोपक्रान्लान् पुर्पात्तपस्परूपं यतयो विरहभावेन 
तद्विना स्थातुमक्ताम्तन्राप्यथं यतमाना व्रिश्नन्तीति भक्तिमर्गी- 

याणां फयमुक्तम् । अग्रे बरेदानव्जञानत्यृचा ज्ञानमार्गीयाणां फ- 
मुक्तम् । अन्यथा पानस्यं स्यात् । एप क्रमङ्गानाभ्यापधिको 
भक्तिमार्गम्त्माप्यः पुर्पोत्तमश्च श्रुवावुपदिष्यत इति तदकपरमा- 
णवादिनो व्रादरायणस्य मतमप्येवं जामिनिमनाद्धिक्रपियर्थः। 
एवं श्रुया परमनं निरस्य शिप्यत्रिद्रामा् स्वानुभवरमपि प्रमाण- 

यति । वददानादिति । उक्ताधिस्यवत्तनेव भगवनो मक्तिपागस्य 

पतादशामेदस्य दिनीयाध्यायतृनीयपादे, भदो नानेन्य्राशन्वव्यव- 

स्थापनेन निरम्तन्वात् । तमादाय य पूचपक्नाम्न जावम्वर्पाक्ञानःन्पू- 
पक्षा पव न भवन्तीति तयव्यथः । शरुन्यन्नरणापि कर्म राधन्ये परि- 
हरन्ति । # न फम्मणत्यादि # । तिस्तु बृहक्नारायण अणोरणीयानि- 

व्यनुवाकस्या । अत्रानुवाक्रारम्भमन्त्र महिमानर्मादा त्यननशपदषा- 
यस्य द्वावस्य विभूनिन्वकथनादू. यस्मात परमन मन्प्रस्य दवना- 
ऽदवतरऽपि श्रवणाच्छिवपरल्यभ्रमो मा मूदिव्यनद य भाष्य पुरपोस- 
मस्वरूपपदमुक्तम् । पनस्यानुवाकस्य यधा पुम्यात्तमरपरत्वं तथा 

प्रह्ताख्य वादे मया सम्यगुपपादिनमिति विश्षनो नाच्यने। अत्रै- 
तन्मन्धरद्योक्तयोः प्रवदापरिमाकयाभन्िन्नानफन्टयाग्नाद्त्तिरपन्वा- 

द् वुःखसाहचयामावन कमेफलादायिश्ये बोधितमिति तो कममा- 
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चानुमवादिय्थः । श्रयो ऽपिक्रमासानन्दक्षेयन्तीति नव्यास्या- 
नम् । उपएेशपदेन पनर्क्य।पत्तेः । तन्मनमनिरस्य तस्मात् स- 
मत आधिक्यपातरोक्या निप्कामकर्मगशवित्तथुद्धिरेतुतेन परम्परा- 
ज्ञानमार्गोपयोगा ईकारो ऽत्र सूच्यते । पुष्निमक्तिमर्गे तु मोऽपि 

न । यन्न योगेनेति वाक्यान् । एवं मति क्व॒ कमरेषलगन्धोऽपि 
ब्रह्मणीति भावः ॥ ८ ॥ 

तव्यं ददानम् ॥ ९ ॥ 

यदक्तमाचारददानान् कर्मशेषं त्रह्मण इति कपि नमा 
धीयः । तुल्ये यतो दशनम् । व्रह्मविदां एकनूतीयजन्पवदपि- 

भादीनां यागदश्षनात् । एन मद्विदां कमयागन्तम्य कर्मरोपन्वं 
कृथं शाङ्कितुमपि दाक्यमिति भावः मुरयने । पनेन करमष्यशक्तान् 
प्रति खागविधिरिति निरम्तप । एकद्रीनामतथालान् ॥ ९ ॥ 

गौ बुल्छृष्टाविति सिद्धम । दशेनव्यास्याने, भक्तिमागस्य चति च- 
कारा ज्ञानमागसमुच्चायकः । धुतिम् तरावयोव्यास्यानं तृत्ताना- 

धम् | मतान्तरीय एनदृव्यस्यान अयुक्तस्य बाधयन्ति । # धुनय 

दव्यादि # शरीरादिकं परमान्मानं दशेयनीति यद् व्यास्यानं त- 
त्पोनसक्तयापादकन्वाद् गुक्तमिलयथः 1 प्वं स्वाक्तं व्याख्याने समध- 
पिला बादरायणपदेन स्वमनवाध्रनस्य तात्पयमाहुः । # तन्मतम- 
त्याद्वि #। # तन्मतामिति # जेमिनीयं मतम् । अथेस्तु स्फुटः| 
एवमनेन सूत्रेण जमिन्गुक्तस्य राषत्वस्य हतोवाधितस्वं स्फु 
क्तम् ॥ < ॥ 

पवं ब्रह्मणः कमापत्ं निराङृत्य विचायाः कमोवत्वं वा- 
रथतील्याशयेनादुः ॥ 

तुव्यन्द शनम् ॥ माप्यमनत्रप्रकटाथेम् । तथाच य भआचारद्- 
दयन इति हतुर्बि्यायाः कमोङ्गतव उक्तः साप साधारणत्वाद्धत्वाः 
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ननु जनको ह पेदेह इति श्रुतिसाहाय्यादाचारद शनं साग- 
ददौनादपिक्रवषटमियत उत्तरं पठति । 

असवैतिकी ॥ १० ॥ 

ब्रह्मविदां स्ेपामेनदाचारं चनिरूपयेच्दरनिस्तदा तदुक्तं 
स्यान्न सवम् । यत एतादृशी श्रनित्रह्मविन्मु सर्र न श्रूयते । 
धाहि । एतद्ध स्मे तद्विदम आदूकपयः कात्रपेयाः । क्रिमथां 

वयमध्यप्यामे किमर्था त्रयं यक्ष्यामहे । णतद्ध स्प वे तपूर्वे रि- 
द्रनीऽभिनिहात्र न नुदरूवाज्जाक्रर एतं व तमात्मानं विद्ल्रा व्रा 

हमणाः पुत्रेषणायाश्च रोकरपणायाश्च व्युम्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति । एतावदरे खल्व ऽगरतत्वपिति दक्वा यज्ञवन्क्यः प्रव 
त्राजेखादिश्रनयो वह्मयन्तद्िदां कपय्यागमवानुवरदन्सतस्यागपन्त 
एव वन्यान् ॥ १०॥ 

ननु ब्रह्मविच विरेषेऽप्यक्रेपां कपकृनिरकेषां त्याग ईति 
मरिमागः कत इयाशद्य तेत्र हतुमा 

भाम इति बाध्यत ब्रह्मणः कमाद्रत्य च क्रमुतिकाक्िरस्यत। ज 
मिनायकङ्कना व्यागव्यवम्था च निरस्यन इनि नत्र वाधिनम् ॥५.॥ 

असायन्ि्की ॥ सृतरमवनारयन्नि ) # नन्वित्यादि » सदा 

चारस्य तुव्यल्वऽ्पि केवटस्य परमुर्वानतक्षकन्यन श्रनयुपष्ट्धस्यव 
यल्वस्वमनस्तुल्यन्वे न हना: स्नाघ्रारणन्वापाद् कमित्यादरद्ुयां धु- 

तरपि सन्धारण्यं वधयित सूत्राननरं पट़नाव्ययः। मूत्रव्याकुवन्ति। 
ऋव्रह्मविद्यामित्यादि # अत्र प्रथमा प्रनिवृहदारण्यक लारागव्राह्मण । 

द्विताया भत्रयीव्राह्यण । तथाच ध्रुनरपि ्राध्रारणन्वात् तदुवदृन्वा- 

नुगरानस्त्यागपक्च पव गन्टवाश्न न् तन्करणपक् इन्यथः। 

अन्यतु यदेव विद्यति श्रनिर्द्राथविद्यापदििनानिनस्या पव क्रमाद्नां 
वाधयरनाति विद्यायाः कमाद्रना असावात्रकन्यथमादूः ॥१०॥ 



९१८४ पकारे अणुमाष्ये । 

विभागः शतवत् ॥ ११॥ 

एतस्पवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रायुपजीवन्तीति श्ुतेमा- 

लुपानन्दमारभ्य ब्रह्मानन्दपयैनत ये गणता आनन्सत सर्वे पुर- 

दोत्तमानन्दात्मक्ा एप । एवं सति येषु यावानानन्दो दत्तोऽलति 

तावन्तं तं निरूपयन्यधिक्रारतारतम्यन तदानमिति ज्ञापनाय दतो. 

तरमानन्द् श्रुतिन्यरूपयत् । अत एव पुरुपायुःसस्यापसतमानम्- 

र्ययैबोतकर्प उक्तसेन पुरुपधरमस्याधिकारस्ययोतकपः सूच्यते । 

एवं प्रङृतेऽप्यन्यमावरादित्यतारतम्येन मगतव्द्धावतारतम्यमत्र ल- 

ुग्रह एवाधिकाररूप इति तदर्प सागस्तद नुत नेयथः॥११॥ 

यच्चोक्तं तदतो विधानादिति तत्राह । 

[= 

विभागः शतवत् ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि # । 

यदि घहुपरमाणप्रमितत्वात् कमत्यागपक्ष प्व ज्यार्योस्तदाक्तरूपो 

विभागः किंहतुक इति वक्तव्यम् । तद्वचन तु घरद्यचिस्स्वपि यक- 

सण्यधिकारश्न्याल्तेवाम्रव कमेत्यकतृन्वं सल्स्यतीति न विद्याया 

चयस्य वा आविक्रयसिद्धिरिलयाशद्भायां कमत्यागात्यागविमाग हे- 

तुमदहियथेः । # पतस्थत्यादि #। निरूपयन्तीति सुष्विमक्तिर्बाध्या । 

# अत प्वति # । अधिकाराभिप्रायादेव । # प्ररत इति । कमेत्या- 

गल्यागाविमागे प्रह्मविदाचारविमाने वा। # अत्र त्विति # । भगव 

द्वावतारतम्य तु , तथाच कमेन्यागात्यागाविमागे पवमुत्कपस्तद- 

भावश्च बीजं, न तु त्वदुक्तमित्यथः॥ 

अन्ये तु षदं सूत्रं समन्वारम्भणसूत्रोत्तरत्वेनाङ्ीर्येवं व्यकुर्वैन्ति। 

यथा श्तमाभ्यां दीयतामित्युकतेऽद्धमकस्मा अद्धमन्यस्मे दीयते तथा। 

विदयान्यमारभते कमौन्यमिति विभागो द्रष्टव्य इति । तच्चिन्त्यम् । 

तत्र उपसंहारे इति तु कामयमान हति कथनात् कमो द्रभूनविद्या- 

या प्व विवक्षितत्वावगमन समन्वारम्भणस्य हतुत्वाशङ्काया भ्रा- 

न्तिमूखत्वन तवुपक्षाया प्व युक्तत्वादिति ॥ १९॥ 
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अष्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 

यदुक्तं ब्रह्मिष्ठो प्रह्मयादि तत्र ब्रह्मशब्देन वेद एवोच्यते, 
न तु परस्तथाच वं ब्रह्मसनापिकृवशब्दरूपचं क्षात्रा सवतं वद- 
ध्ययनमातरं यः करोति, न तु तेन किञ्चित् कामयते वस्याधि- 
कारो ब्रह्मतािञ्य इत्युच्यत् इति न ब्रह्मज्ञानस्य कर्मरोपत्वम् । 
प्रययस्यातिक्षायनाथेकतादतिशयन व्रह्मश्पत्तदव भवतीति युक्तं 
तस्य तरदातिञ्यमेव सति ब्रह्मपदं त्राह्मण्यपरमपि सद्न्छते ॥ 

अथत्रा वरेदाध्ययनमातरवतः कर्मण्यधिकार, न तु व्रह्ममिदो- 
ऽपीयथेः। नच तदन्तःपातिलनवेदान्तानामप्यःययनस्याव्यक्रतर 
तस्तिपाय्व्रह्म्ञानस्याप्यवजनीयलातदरत एव तत्राधिक्रार इति 
वाय्यम् । शाब्द्परोक्षङ्गानस्य ब्रह्मज्ञानत्राभावरान् । न हि, सिता 
मधुरेतिशाब्दज्ञानमातरवं्न्पापूयज्ञो मवति । तथा सति पित्तो- 

अध्ययनमात्रवतः ॥ सूषरमवनारयस्ति । # यथ्येत्याति # । 
उयाकुर्न्ति । # यवुक्तमित्यादि # 1 दएटनूधत्ययसूचिनमभमाहुः । 
# प्रत्ययम्यद्यादि # । पनाहशरास्य वुन्मन्वादरोपूणमासयोश्च प्रति- 
पक्षान्तं कर्तव्यत्वात् ताहशामाव त्धोपप्रस द्ग शत्यर्च्या पक्षाम्नर- 
माहुः । # अथवेत्यादि # । आचायक्रलाठदमर्धीत्य यथार्विधानं 
गुरोः कमतिरेपेणामिसमादृत्य शुचो दरा स्वाव्यायमधीयान इति 
भुतावध्ययनमात्रभवणालावन्मात्रवन पतति तधन्यथः । नन्वध्ययन- 
स्याश्चरप्रहणरूपत्वऽविद्वन्वात् कमान धिकरारश्रमक्तिरथाथज्ञानस्या- 

प्यपेक्षिनत्वं तदा तु वदान्तभ्या व्रह्मज्ञानस्यापि सम्भवावृ ब्रह्मिष्ठ 

स्यापि कमशपत्वमनिवायमित्याशाङ्क मनू परिदरन्नि । # नचे- 
स्या # । # ब्रह्मज्ञानत्वामावादिति #। अत्र शाब्दज्ञानस्य तयात्वन 
विवक्षितस्याभावात् । तवुपपादयन्ति । #न ईव्यादि #। # तथा 

स्ीत्याद्वि # । तावतैव तन्माधृज्त्वे सति तस्यापरोक्षकानस्य 
रासनङ्पत्वात् तत्काय स्यात् तत्तु न हद्यत । पव प्ररृतऽपि यदि 

६५९ 
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पदामारिकं तर्कार्यमापि स्यान्न तवम् । अत एव छान्दाग्यं सन- 

त्मारेण, यदेत तेन मोपमीदेष्युक्तो नारद ऋम्वेदमारभ्य सपदेव- 

जनविदापर्मनतं स्वाधीनमुक्छाह, मो ऽहं मन्त्रविदेवास्मि नासवरिदि- 

तोप्यरोकषवरहमजञानमेब व्रह्मज्ञानमुचयने । अत एव्र वैत्तिरीयोप- 

निपत्मु बदान्तविह्ञानमू्निशिता्था इति पठ्यते । विङ्ञानमनुभव 

एन तु ज्ञानमात्रमतो दृगपाम्ते करम॑शेपलं ब्रह्मणः । तं 

तरिधाक्रमणी इयादिस्तु ममा्यास्नः पर्ेहसागमामयिकं नानत 

निग्पम्रति, न तु ब्रह्मविद इति, ममन्तारम्भणादिति मूत्रयुपेक्षित्- 

माचार्यण ॥ ५२ ॥ 

यच्चोक्तं नियमाञ्चेति तत्राह। 

तत् तथा स्थाता शरुकारिवदेव चरक्न त्वालिविज्यं करुयादतस्तदि- 

येनदपि नापसाक्षमिल्यथः । अत्र श्रुनिसम्मतिमाहुः । # अत पच 

त्यादि # 1 लिद्घन तस्यापरोक्षलञानत्वं निचाय श्रुल्यापि वारणायाद्ुः। 

# तेत्िरीयत्यादि # । ननु भवत्वव तथापि समन्वारस्मणस्याप।र- 

हतत्वाद् विद्रायाः कमसाहव्यनव फलजनक्ताङकार्याति विद्य 

याः क्मशाषत्वं ्वनिवायमित्या उद्भुायामाहुः । *# तं विद्यत्याद् # । 

यतः सा संसारिदृत्तान्तं शारीरव्राह्मण निरूपयत्यतस्तत्र विद्ापदन 

विहद्वाक्योक्ता कमौ इभूतेव विद्या ऽमिग्रयने । अत एव तत्र विधा- 

कर्मजा रेवं वा, पियं वा, गन्धव वानि तादशद्रारीरमव फल- 

त्वन चक्ति, न माक्षमतस्नस्मिन् वाक्य ब्र्यावत्सगस्याप्यमावाति 

तदृपक्षितमतो न वदान्तादितविद्याया अपि कमशपर्त्वामित्यथः । 

पतन यदन्थेरव व्याख्यातम । आंपनिपद् मान्मन्ञानं स्वातन्त्यणेव 

प्रथाजनवत् प्रतीयमानं न कमोधिकारफारणनां प्रतिपद्यत इति प्र 

तिपादयाम एति । तच्र वीजमिदमव वक्तव्य, न तु क्रत्वन्तरज्ञानं क्र 

त्वन्तसाघक्ारणापश्ष्यत इनि दएान्तवाधिर्तामति सूचनम् । तथा 

सलयपि ब्रह्षष्ठपदयायतश्चषताया अनपायादिति ॥ १२॥ 
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नाविशेषात् ॥ १३ ॥ 
आदलिविनमियादिश्रुतिभ्यः कम॑कृतो यथा नियमः श्रूयते, न 

तथा साग इति यदुक्तं, तम् । कुतः । अव्रिशेपात् । न कमणा 
न प्रजया धनेन यगनेके अमृतलमानश्यरिति श्रुतिः कर्मादिना 
अमरततराप्रापतिपुर्या त्यागेन तां बन्ती कर्मयागस्याव्रश्य- 
कले वेदूतीति तस्मान विशेपो यत इयथः । तथाचा ऽमृतत्मान- 
रिति पदरान्पुपुक्षाः क्मयागनियमोऽमुमुततोप्नत्कृतिनियम इति- 
व्यतव्रस्थति भवः ॥ 

अथतरा, ननु क्रमप्रप्ति तुगीयाश्रमे हि कर्मयागो, द्वितीये 
तस्मिन् कमकरणनियमस्नत च करतरद्रसरन तल्सणपङ्ञानमाव- 

नाविशेषात् ॥ अवनारयन्ति । # यच्चोक्तमित्याद्ि # । सीन 
दतुं व्याकुवन्ति। # न कमणत्यादि # । नथाच यथा कर्मश्रुनाव- 
छरणनिन्द्ादिना तदवहयक्नया फमकररणनियमऽवगम्यत तथा 
स्यागधुनावपि कमादिमिर्माक्नापरासिक्रथनपृचकं त्यागेन तन्प्राप्नयु- 
त्या तदावद्यक्छनया व्यागस्यापि नियमा $्वगस्यत हति तथत्य्थः। 
तन सिच मादः । # लथाचत्याद् # । पनं प्रह्मन्नानस्य कमोदुन्या- 
१भविर्भप जावस्वरपक्ञानस्य कमन्यं न वारयतु शक्यामित्याशङ्गूा- 
ऽप्यननेव निरम्ना भवर्वीव्याशयन पश्नान्नरमाहुः # अधवेत्यार्ट्ः 
# तत्र चति # | फमणिच अविशवषपदस्य व्याख्यानम् । भाध्रम- 
विशव विदाषामावादिति। प्रयमथः । माद्र हि अभ्ययनविधिग- 
हीनानां वदरान्नानां वद् रापल्वयिवमुपवणयन्ति । नादि । यलाननर 
अविनाशी वा अर अयमान्मन्यादिना जायमाने शार्रागश्रानिरनिनि- 
त्यान्मस्वरूपमदद्धाव्ानं नन पारन्टाकिकफटकफमानघ्रानीर्पायषः- 
त्यात् कमज्ञानवदेव सामथ्यतः फनुमेयागान् क्रन्वधरम् । यथा 
उ्यानि्ठामादिवाक्षयाध्ययनं टटरनेव द्रारणानुष्रानापयिकं ज्ञानं जन- 
यतीति तद्थनयेवाध्ययनं विधीयत । नथा अविनारदीन्यारिवाक्या- 

नामप्यध्ययनविधिरव कमानुषठानापयोग्यान्मजानायनां विधत्त । न- 
ददि प्रमाणान्तरणातमनः शारारादविवक्रा नक्रान्ततः सिद्धति । 
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शतो ददविवेकप्रतिपादकानासुपनिषद्धाक्यानां बिस्पष्टक्ानमेव फट- 
म। ततुक्तम् । “न्याह नास्तिकयनिराकारष्णुरात्मास्तितां भाष्य 
दत्र युक्तया । रढत्वमेव तद्धिषयः प्रषोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन" 
ईति । यद्रि च शारीरादिव्यतिरिक्तात्मक्षानमन्यतोऽपि सिद्धति ततो 
यथैवान्यनः क्रतुश्चानसम्भवेऽप्यध्ययनोपात्तवेदवाक्यावगतकमेरूपा- 
णामेव पुमां कमैखधिकारस्तथेवाध्ययनोपासोपनिषद्वाक्यावगतात्म- 
तच्वानमेवाधिकार इत्यध्ययनविधिवलदेव कदप्यते । यच्वात्मस- 
द्धाचप्रतिपादनोपक्रमे, आत्मा वा अरे दणए्ठ्य इत्यादिकं विधिरूपं 
वाक्ष्यं तत्तु वश्ष्यमाणायेस्यातिगहनत्वान्महोपयोगित्वाच्चालस्यं 
निवाय ध्रद्धाविद्रेयण कृत्वा वश्ष्यमाणाथव्रतिपत्तिमात्राथम् । त- 
स्मदितज्जानं द्ठोपयोगित्वात् क्रत्वथैम् । यानि पुनरितिकसंवय- 
ताविशेषे उपासनात्मकानि ज्ञानानि विधीयन्ते तषां कृती र्टोपयो- 
गाभावाददष्फलत्वम् । अप्रं च फलं वाक्यशेषादृ द्विविधं अभ्युद्- 
यूप निःधयरूपं च । सर्वश्च कामानाप्नोति, सोऽद्नुते सर्वान् 
कामानित्याद्यक्तमभ्युदयफलम् । न स पुनरावत्तेत शत्याचुक्तं निः 
भयसफटमिति विवकः। 

यन्तु, विक्ञानघन पयते्यो भूतेभ्य समुरथाय तान्येवानुवि- 
नद्यति, न प्रेत्य संज्ञास्तीति घ्राह्मणेन भूतचतन्यमुक्तामस्यारङ्यने 
तश्च । स्वयमेव व्राह्मणन, अत्रेैवमा भगवनमूमुहं ने प्रत्य संक्षाल्य 
नेन पूरवक्ता$जराऽमरुनत्वस्य विनारित्वामिधानतो षाधात् पूवपक्ष 
चोधाख्यमुन्धाप्य, न वा अर मोदमहं वरवीम्यविनाशी वा अरेऽयमा- 
स्ाऽनुच्छ्तिधर्भत्युक्ता मात्रासंसगस्त्वस्य भवतीति फथनेन मात्रा- 
शाद््वाच्यानां भूतन्द्रियधमौणां विकाराणां सम्बन्धवोधनात् विक्चान- 

धनशाब्दोक्तो क्षानशक्तिस्वमाव आत्मा पनेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 
व्यक्तो भूत्वा तान्यवानुविनहयति । भूतविनाशादविन्ट इव मवति । 
भूतसंखा ह्यसां खय प्रत्यक्षेण गृह्यते । परश्च शरीर चेष्टादिलिङ्का- 
$नुमानेन । मुक्तस्तु प्रमाणपथातिवत्तनाद्विनएट श्व भवतीति प्रकारेण 
मात्राणामव नारा उच्यते, नात्मन इत्यविरोधात् । तवुक्तम् । “भ- 

विनाशी स्वरूपेण पुरुषो याति नाशिताम् । मात्राणां सविकाराणां 
भूतादरीनामसंक्ञिते ति । अश्र हि मुक्तस्य क्षानाभावो बोध्यते । भूते- 
न्द्रियादिवियोमे करणाभावेन ्नोपायाभावातु । तत्केन कं पदये- 
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दित्यारभ्य विह्ठातारमरे केन विजानीयादिष्यन्तेन विज्ञानाभावोपपा- 
दनात् । वस्तुनस्तु प्रकरणार्थं पसंहारो$यम् । यत पव पूर्वोक्तन्या- 
येन भूतवेतन्यं न सम्भवति तस्माद् भूनन्द्रियाणामसंजचिष्वम् । भ- 
चेतन्यम् । अन्यस्तु तेभ्यो नित्यश्चेतनस्य स्वगैगमनसम्भवान्न स्वगौ 
लोकं यातीत्यस्य प्रत्यक्षस्य विराघ श्व्येवं भटरकारिकाया अर्थादि- 
ति पार्थंसाराथिमिध्राः । तथाच यथा प्रोक्षणसंस्ता पव बीहयो 

याग उपयुज्यन्न पवमोपनिपदक्षानसस्छत एव कतौ उपयुज्यत 
दति तःस्वरूपनिरूपकनव्येन वद राधा वदन्ता त्याहुः । तत्र भाष्यो- 
क्तं दूपणं पश्चादृ व्युत्पाद्यम् । पचै तु तवुक्तंशस्यात्मवाक्यतार्पयै 
त्वासङ्तिः प्रफादयन । दारीरादव्यतिरिक्तात्मसन्तामाघ्रसाध्ना- 
याऽविनाशी्यादिश्रनिरिति यवुक्तम् । तन्मदम । शाबरभाष्य तर 
यायिकाद्युक्तयुक्िभरव तान्सिद्धवा तन एन नास्तकयानराकरणसि- 
चावविनारी वा अर इत्यरादिश्रुतिसन्दभस्यतदथताया वकतुमयुक्त- 
स्वात् । पनवुपक्रम, यनाहं नामनास्यां फरिमहं तन कूयामिति मा- 
क्षा्धत्वस्य श्राच्णाक्षिर्पधिप्रियत्वव्राध्रनस्याप्यन्यत्र वेराग्योत्पादना- 
यत्वेन संसारिदिङ्धन्वाभावात् । व्रह्म तं परादराद्याऽन्यघ्रात्मना प्र 
ह्य वदत्यादनिन्दाश्चन्या मान्मज्ञानेन सवल्तानध्रावणस्यापि स्तुन्यथ- 
ताया चक्षतुमराक्यत्यात् । अध्ययनवाक्रये तु न विधः, किन्त्वावह्य- 
कार्य तम्य शति जिक्ञामासूत्र पवोपपादनम् । यथन्ञाने तु सामा- 
न्यतो गुख्छताज्ज्ापनात् । विद्रापम्तु तपञ्नादिभ्यः साघनभ्या मी- 
भांसादहयसरद्नशय इन्यपि । भयक्षाने चन द्व्ययल्ञमात्रानुषठन- 
पयोग । चातुगश्चम्यथमाथन्वात् । अन्यथा तद्वाक्यवयध्यापन्तः। 
धमाऽपि न धर्मल्वन रपण वदाथः, किन्नु व्रह्मान्मकरन्वन । यक्षावे 

विष्णुरिति, धर्मो यस्यां मदात्मकः इनि भ्रूनिस्मूनिभ्या, सर्वे चेदु य- 
त्पद्रमामनन्तीनि वदरेश्च संवरहमव वेद्य इन्यादिध्रुतिस्मृतिशभ्यश्च । 
पवअ विधिपक्ष$पि आन्मावारे दरषटम्य एति दहानकिप्रानं ब्राह्मणो- 

पक्रममारभ्यान्तं प्रोक्तस्याथस्यानिगहनन्वात् तदयं न तु कत्वर्थम्। 
सोऽदनुन सर्वानित्यस्य यदृश्युदयर पत्वमुक्तम । तदप्यवुदष्वा । पर- 
प्रापिविवरणदूपत्वन तस्य निःश्रयसरुपन्वात् । इं च वागुषप- 
पादिनम् । यदपि, न प्रत्य संज्ञाम्नत्यनन माक्षदशायमारमनः 

करणाभावाज्जान्यून्यस्वमुच्यत दन्युक्तम । तदपि तथा । 
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शयकरम् । तच्च वेदान्तरेषेति कथं न कर्मरोषतमित्युतमू्र- 
माश निपेधति । नेति । यदहरेव वरिरजेदिति श्रुतेस्तावव क- 
पराणि कुर्वीति न नि्धियेत यावतेति भगवाद्रास्याच्च यागे वैरा- 
ग्यस्य च प्रयोजक्रलादाश्रमविकशेपे विक्षेषाभावाद प्रयोजकत्वादिय- 
धेः । यत्रापि क्वविक्रमपरापनिस्त्ापि न तज्परानं व्रह्महानपिति 

अनुच्छित्तिधरमैत्यनेन तत्रैव धमौयुच्छित्ति भावयित्वा यद्वैतश्न प- 
ह्यति पयन् वे तद् द्रष्रम्यं न पदयनीद्यादिना करणाभा- 
घऽपि स्वत पव ददशौनस्य विभक्ताभावेनान्यादशचनस्य चोक्त्या ख- 
तोऽविभक्तद शनस्थेव वयुत्पादनादिति । वस्तुनस्त्विदमपि ब्रह्मप्रकर- 
णमिति वाक्यान्बयाधिकरण व्युत्पादितमिति न तत्र जीवात्मस- 
तासाधनाधत्वगन्योरप । तस्मान्न कन्तराषा वेदान्ताः । अतः परं 
माष्य विव्रियते । # यदहरेवेलयादि # युक्तं कन्तस्वरूपनिरूपश- 
शवात् कमेरेपत्वं वदान्तानामिति । तन्न युक्तम । फल्तैः कमेशषत्वा- 
भावात् । यदहरवरल्यादिश्रनस्तावत् कमाणीति भगवद्धाक्याच्च 
त्यागे वैराग्यस्थेव प्रयोजकत्वावै राग्यान्पत्तिपयन्तमेव कर्मकरणप्रा- 
सेरा्रमविरोपस्याप्रयोजकलत्वाद्वदानां पूर्वोक्तरीत्या कर्ममोक्षाय क- 
माणि विधत्त गदं यथति स्मृत्या च कमल्याग पव तान्प्याद्वदानां 

वदान्तरोषत्वाञ्जीवनिरूपक्वदान्तभागस्यापि त्यागकन्तेनिरूपकत्व- 
मेव मुख्यम् । कमेकन्तनिरूपणं तु प्रासद्भिकम् । अन एव तद्वाकषयषु, 
इति तु कामयमान इति, अथाकामयमान इत्युभयविधं तरस्वरूपे नि- 
रप्यते । अन आश्र्मावरपरमादाय वदान्तानां कमशेषत्वस्थापनम- 
युक्तमवेत्यथैः । ननु स्याग्य फलाथत्वेऽपि क्ञानाङ्न्वाज्ज्ञानस्य च 
वेदान्तसिद्धस्य कमा ङतायाः प्रागेवोक्तत्वात् प्रवाजेऽपि चातुराध्र- 
श्यपश्चकथनेनाध्ययनोपात्तवेदान्तमागजन्यस्य ज्ञानस्य कमेशोषत्वम- 
निवायेमेवल्याशद्कूगयां तस्याः पूवमवोत्तर दत्तमित्याहु; । # यत्रा- 
पीत्यादि # यत्रापि कर्स्मिित् पुरुषविशेषे क्रमेण दयागप्रापिस्त- 
त्रापि श्ादक्नानस्य मुक्ति साधकत्वाभावाश्न विवक्षितव्रह्मक्षानत्वमि- 
ति पृवैस्मिन्नघ्ययनमात्रवत इति सूत्र एव ष्युत्पादितमतो न ब्रहम 
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पमूत्र एवोक्तमिति माषः । एतेन वेदाध्ययनादिकमप्यपरयो 
जकरमिति हञापितम्।अन एव शुकप्य ्रैराग्यातिश्ययादुपनयनदिरप्य- 
नपक्षोच्यते । एते मूत्रद्रयेन कमीधिकारसम्पाट् कतेन ब्रह्मन्ञानस्य 
तच्छपतं निरस्तम् ॥ ५२ ॥ 

स्तुतयेऽनुमतिवौ ॥ १४ ॥ 
अथ प्रहितया व्रह्म द्यत्र ब्रह्मपदेन पर एवोच्यत इति 

पदाम् तत्रापिवदामः । दशपृणमामावनादश्ा यत्रव्रह्मधिदालि- 
ञयाधिक्रारीति वन्स्तुययं ब्रह्मिष्ठ व्रद्येयनेन ब्रह्मवरिरोऽप्या- 
त्वञ्यऽनुमितिः क्रियते, न तु तस्याधिक्रारिस्ममिप्रतम् । 

[रि 

कषनि क्मशोवत्वगन्धेऽवीत्यधः । ननु नथापि, प्राह्मणेन निष्कारणः 
पडदा वदाश्ध्यया क्षयश्चत्याटिध्रनिनिरवद्ाध्ययनाद्करं न्वावदयक्र- 
म । तदपि कर्मवति तदह्नि त्वान्मनज्ानस्य भविप्यव्यवनि कथं न 
कम द्न्वमिस्यन आहुः । # पननव्यादि # । # अप्रयोजकमिति # 
ज्ञानस्य कमाद्रत्वाप्रयाजकरम् । अत्र निद्दानमादुः 1 # अत पनन्या- 
दि #। सिद्धमादरुः # पवमिव्याद्् # पवर्माधिकापदेशम्त्रण स्वा- 
त्तमुपणष्भ्य दाषः पञ्चभिः मूतरर्जभिन्युक्ता हनव आमार्माद्नाः॥ 

अन्य, तु कुवन्नव हालयत्र न विदू दति विक्तेपेण निय॒मनि- 
धानमिन्यवं सूत्राथ्रमाहुः । तथाचाविद्धद्भिपयन्वऽपि वाक्यमामञ्ज- 
स्यान्न तन विध्याः कमाङ्र््वासखिगिनि तदाहायः। 

रामानुजास्तु, उक्तवाक्य कमणां करणनियमऽ्पि कमसु वि- 
रापो नोच्यत । यञ्चा्चव फाय नान्यदिति। अना यथा अविवुषां ख- 
तन्त्रफलसमाधकं नियनमवं विदुधां विद्ाङ्कभूतमन प्रनमपि घा- 
क्यस्ामञ्जस्यान्नानन विच्ायाः कमाद्रल्वप्रा्निरित्यादुः । तदप्यक्रि- 
रुद्म्।॥ १३॥ 

स्तुनयऽनुमतिवा ॥ पयं परडभिः मृ्रजमिनीयाक्तं निरद्धन्य 
पुनरन्मूत्र किञथिदाशद्य निराकरानीत्याशयन म्त्रमयनाग्यन्ति। 
# अथलयादि # व्याकरूवान्त । # दुर्शत्याद् #। # तस्यात # ब्रह्म 
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उक्तातुपपत्तिभिरियर्थः ॥ ९४॥ 

कामकारेण चेके ॥ १५॥ 

नन्वेष नियो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा बद्धतेनो कनी- 
यानिति श्रुया ब्रह्मविदः करमकृतगुणदोपौ निषिद्धयते । त च परा 
पिपूक इति व्रह्मप्िदः कमेकरणमावर्यकमिति प्रप्ते, उच्यते । 

ज्ञानस्य । तथाचोक्तवाक्ये व्रहविष्ठपद मतिशयेन व्रह्मवाित्यथंकम् । 
अतिशयश्च धञ्चया साक्षात्कारण वति, या यच्छृद्धः सपवसः, 
कानी त्वात्मैव मे मतमिति गीतास्मृ्याऽवसीयन । ताशश्चेद् ब्रह्मा 
छनारतावेक्षकतया यागे तिष्रति तवा परमका्ठप्रापफी ददोपूणै- 
मासौ साङ्गो भवतः। यत्तत्कमसु वैषम्य प्रह्मप्ं समं भवेदित्यष्टम- 
स्कन्धे शरुक्राचाय प्रति मगवद्वाक्यात् । अतो ब्रह्मिष्ठा घ्रह्यति पद- 
समभिव्याहाररूपस्यायुप्रहबीजस्य वाक्य विच्मानत्वाच्छुकाद्य- 
चारकावपेयश्रुतिविरोधत्यागनियमरूपाणामालिञ्यवाधकानामनुष- 
पत्तीनां स्वाश्च तस्या अनुज्ञाया: यागस्तुन्यथेत्यमवव्यथैः । मत्र, 
चाशब्दोऽनाद्रे । तेन ब्रह्मणि श्रद्धावनः सवत्र ब्रहदरष्श्च तदाधि- 
सयं प्रासङ्किकमिति बाधितम् । स््तुतप्रयाजनं त्वविद्धस्रराचनम् । 
अधिकाराभावःपि लागकरणम्नि्टं स्यादिति तश्नब्रस्यथमितिषो- 
ध्यम् । 

अन्ये तु. कुवेक्निति श्वुती प्रकरणसामर्ध्यादिद्वानेव संपोध्यतं 
इन्युख्यते । तदापि विद्ास्तुनये कमोनुक्ञानं द्रव्यम् । न कम लि- 

प्यते नर हति वाक्यशेषात् । यावजीवं फम कुवेत्यपि विदुपि चिचा- 
सामथ्यात् कमे न ठेपाय भवतीति तत्राथोदिलाहुः । तदप्यवि. 
रुचम् ॥ १४॥ 

कामफारेण चेक ॥ नन्वनुक्नयाप्या््विज्यकरणे विध्यधीनत्वं 
तु निशंधमता भवतु कमंङ्त्वं विध्चायास्तदृद्वारग्याशयेन सूत्रमव- 
तारयन्ति । # नन्वित्यादि # । स चति # । निषधः । सूनरं ष्याङ्क- 
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कामकरारेणति । करणं कारः । कामेनेच्छया करणं कामकार 
थाच परानुग्रहाथमिच्छामात्रेण, नतु विधिवशाद् यत् करणं तत् 
कामकार इध्युच्यते। तथाचैवं कृते कर्मण व्कृतगुणदोपपसक्तो 
तस्रतिपेधमेक शाखिन, एष निस इयादि पर्मन्ति॥ न शेतावता 
कर्मकृयधिकरारपराक्निरिति भावरः । अथवा । कामन कारो यस्य 
स तथा । ताटशन कमणा भाप्गरद्धहासयोः सम्बन्धाभावे ब्र 
ह्यतरिदि एके परन्तीयथः । चकारणश्वराज्ञया टोकमंग्रहर्थं 
कृतं क्रमं समु्ीयने । म्॑स्य बक्षी सवस्यश्ान इति श्रते- 
सथा ॥ १५ ॥ 

यन्ति । # करणमित्यादि # । #हच्छामात्रणनि # । स्वच्छामाग्रेण । 
पनस्थैव विवरणं, न तु विधिवद्लादिति । तनशौोचमाचमनं स्नानं 
नतु चादनया चरत् । अन्याश्च नियमान् क्ञार्ना यथाह सालयश्वर" 
ए्यकाद्शीयभमगवद्वाकयानुरूपया स्वच्छयति फणं प्राप्यम् । 
# पतावतति # । गुणदार्पानपधमान्रण । एवं व्याख्यान स्वह्रल्या 
दापाचप्रसक्तिरायाति, नतु तदाभव्यङ्ग्यकमहनगुणदाषाप्रसक्ि- 
रपीत्यनः प्रकारान्तरमाहुः # अथवन्यादि #।# सहति # | ध्रह्म- 
वित् । तथाच धरुलावप हइत्यनन छूनाकरनजन्यनापाभावक्पं परोक्त 
महिमान परमृद्य तस्य निन्यन्वाक्किस्नस्यकरसन्याकतिश्च काम- 
काराटद्म् । नन तादशपुर्पस्यापि चन्फमदायन्वनिन्रलिम्नदा वि- 
दयायाः कमशपत्वे शाद्ुःतुमप्यशाक्रयमन्यथः। दश्वरच्छायां गमक. 
माहुः । # सव्रस्यत्याद # । तथाच मसववदाकरणाथ कमणाम 

दयकल्यादू भगवतः सर्वशनशीलन्वन क्ञानिनामपि भगवददाङिनन्य- 
तया ताना्ञापयति टक्रमंग्रदाथमिन्ययमर्थाऽनया भन्धरव श्ायन 
इत्यथः । यदाप पूव्रपाद् तन्नद्धारणानियमस्त्रभ्यम्थस्नन्फल्यार्थ- 
मुक्तस्तथाप्यत्र स पव वाद्निराकरणाथमुच्यत इति न पुनसाक्त- 
काषः । एव ब्रह्मवद: कामक्रारवाप्नदान्वन्यर्मापिं तस्य न बिधि. 
नियतामात च समाथतम्॥ 

१५० 



११९५४ सपकराशे अणुभाष्ये । 

उपमदंञ्च ॥ १६॥ 
अनेन कर्माधिकारामापरे हेखन्तरमुच्ये ॥ दरैनभाने हि प- 

याकयवित् कपकृतिमम्भावनापि।यस्य स्वण्डवरह्माद्तमानं ब्रह्म 
येव, न छिदं ब्रह्मति सखण्डम् । अत्रदिश्यलेन प्रपञचस्याप १।- 
नात् मखण्डलन् । तथाचाखण्डतद्धाने कमतदधिकरारदरुप्प 
के शाखिनः पठन्तीति न ब्रह्मज्ञानस्य कर्मरोपतपम्भावनापी- 
सथः । श्रुतिस्तु, यत्र सस्य सर्वमासवाभूत् तत् केन कं प्रपेदिया- 
द्विरूपा ॥ १६ ॥ 

उद्ध्वेरेतस्स॒ च शब्दे हि ॥ १४७ ॥ 
् 

अन्ये तु, कामकार शच्छेति व्याख्याय, तद्ध स्म वै ५८५ 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो यवां नौ एवाय 
मात्मा नाये लोक इति वाजसनायिश्रुनौ फमेन्याग इच्छर्यव वोध्यत 
हति प्रत्यक्चीकृनवियाफलानां तदचष्टम्भेन प्रजादषु कामाभावकथ- 
नात् । अनो विच्ाफलस्य प्रस्यक्षनया तत्फलश्रतर्यथाथताया व- 
कतुमराक्यत्वान्न विद्यायाः कमाषत्वमारध्रायितु शाक्यमित्यवं व्या- 
कुवन्ति तत्र कामपदस्यच्छावाचकल्वर्भप कमकारपदस्य तद्वाच- 
कत्वं चिन्त्यम् ॥ १५ ॥ 

उपप च ॥ उक्तोपष्रम्भायस्त्रान्तरं पठतीव्याश्येन सूत्रम- 
वतारयनित । # अननन्यादि # । व्याकरुवन्ति । # द्वेनेत्यादि # । 
अननापि पूर्वोक्तं समर्थितं ज्यम् । शाङकःरप्रन्यरव्यवम् । 

राम्रानुजास्तु, भिद्यते हृदयर््रन्थिरसत श्ुतिमुपन्यस्यात्र चि. 
चया क्मक्षयकथनाद्विद्या ततुपमद इति न तस्याः कमद्गत्वामि- 
त्याहुः ॥ १६॥ । 1 व 

उध्यरतस्सु च रद्दे हि ॥ ननु पूवमूत्रपिच्यायाः कमराषस्व 
बहुधा निराकृतम् । फन स्वानन्त्रयं च स्यापिनामिति क्रिमनन सूत्रणे- 
त्या शङ्कायां तस््मयाजने बदृन्तः पूथ चिभिः द्ु्ग्रहिटवाद् एकस्मि- 
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उत्रेद्ं तरिचारयते । बरह्मर्यानन्तरं गार्स्थ्यपपि भ्रुवा बोध्यते । 
वरह्मचयीदेत परवरजदियादिश्रुतिमित्रह्यचारिण एव च प्रत्रजनमापि 
बाध्य । एवं मसत्रिरोधाय यदहरवेति श्रुतेश्च रागिवद्रहिवमे- 

देन विषयभेदो बाय्यः । तत्र ब्रह्मचार्यापिशेपेऽपि भगव्रदनुग्रह- 
व्रिशेपजायित्तथुद्धिषिरेपजेदान्नायपरिज्ञानमेव हेतुरबाच्यः। षेद्ा- 
स्तविह्गानमूुलिशिताधथाः सन्न्यामयागाद् यतयः युद्धपच्चा 
हति श्रृतिरिममतराथमाह । तथाचनाटशा एवोदृभ्वेरतम इन्युच्य- 

नते । प्रवं मन्यृदृष्वरतम्मु कमिव रउक्तरौीया घयाऽप्युरीकायं 
इति ज्गानरहितानां कमण्यधिकरारस्तदतां मन्न्यापसत इति लदृक्ताद् 

न्निराृनेऽपि श्रुती ब्रह्मचगगारदसप्यविवाभिप्रनौ चातुराध्रम्यपक्षस्तु 
स्मात्तन्याद्धित्िल इति तमादाय कमेत्यागाद्रा न युक्त इति ब्रहिद- 

चाद्ान्तरं निराक्ररानीन्यारायन सूतं व्याकूयैन्ति। # अत्रत्याद् #। 
अयमर्थः । जावाटश्चनी ह सन्यासमनुवरहीनि जनकप्रञ्च याहव- 
व्क्यो ब्रह्मचर्य समाभ्य गरा भवद् गृदाद्नी भूत्वा प्रवजदिति कम- 
ण चालुराश्रम्यपक्षे पूवमुकयान् । नघ्नायुभागक्रमण तथा करणं 
अयुस्तु्मयमागे आन्ध्यादिकमः प्र फःचत् सम्भवतीति तदा कमो 
नाध्रकार सन्यास इति दड स्याद्रनि तदभावाय पक्षान्तरम्राह। 
यद्र वतरथा ब्रह्मचयादव प्रवजद् गृहा द्रा वनाद्धाऽय पुनग्त्रनी 
वाच्नीवा स्नातका बाऽस्नानक्रा वात्सन्न।प्ररनाग्मको वा २दृहर- 

व विरजत्तदहरव प्रनजदिनि। तन कमनधिकायान मन्न्यासप्रया- 
जक्रः, किन्तु धराम्यमव तव्ययाजकम् । नथा सनि यावल्वीवाग्रिदो- 
च्रादिधुनीनामपि रागाधिकारकल्वाश्न विरथ हति सिद्धयति । वथा. 
पि व्रह्मचयस्य नदधमस्य च सवमध।रणत्यर्यि कथं सस्य चिदेक 
विरागो न सर्वस्यत्यपक्चायां भगवदनुप्रहजनिनचत्तग्रुदधरघ् हेतु- 
व्वन वास्या । मगवद्नुग्रह च व्यापारन्वेन वदान्ना्थविानं व- 
त्सह कारी सन्न्याश्च वाच्य द्रति वदान्तविक्ञागनि तेत्तिरीयनरुस्या- 
ऽ्वसीयते । तथाचेवं भगवदनुगृदीनां उध्वरतम इत्युच्यन्त । तेषु 
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विपरीतोऽर्थः सिद्धधतीति क्व कर्मशोपतरसम्भवना श्वाने । नतु 

सन्न्यातेऽपि तदाश्रभीण कमीस्तीति बैराग्यसहकृतं ब्ञानमतच्छेष- 

भूतं, तदसहकृतं तदग्नहोत्रादिशेपमूतमिति न वैपरीयमिति प्राप 

आह । शब्दे हीति । ज्ञानस्ररपं तफल च न युक्तापिद्ध, किन्तु 

वेदमात्रसिद्धम् । तत्र तु, तमेव विद्रानमृत ईह भवति, ब्रह्मविदा 

प्नोति परम, य एवं विदुरणवासे भवन्तीयादिवाक्यत्रह्मजञानस्य 

मर्ष एव फलं श्रयते । सर्वमाधनानां साक्षास्परम्पराभदेन तत्रव 

पर्यवसानादतो धरिप्राहकमानविरोधासन्यामाश्मीणकपरपलम 

मपि न वक्तु शक्यमिसर्थः । नन्वेव सेन्यामतेयय्यमितिचन्न । 

ब्रह्मवरिदतिरिक्तम द्रस्य भगवद्विस्मारकलेनाव्रह्यसाञ्यलन श्रुया 

कथनादत एव, वेदान्तविङ्ञानसुनिश्चिवाथा इत्युक्तवा, सन्याम- 

योगाद् यतयः शुद्धसच्छा इत्युक्तम् । अत्र पञ्चम्या ऽन्तःकरण 

च कर्मभाव उक्तशत्या हेतुमेद कृतविपयमेदेन सन्न्यासयागरया- 

ऽपि श्रोतवादिनाऽ्डीकायेः । अन्यथा श्रुतीनां सामञ्जस्यासम्भवात्। 

पवं सनि, परवाड् चिवणवासा मुण्डाऽपारग्रहः ग्राद्धरद्राहा भक्ता 

ण दत्यादिरूपं तदग्रिमवाक्रयमपि सङ्धन भवत्) तस्मान्न क्षानस्य क- 

कर्मलाषत्व दाक्यवचनमपि । सूत्रहापमवतारयन्त । # नान्वन्या- 

दि #। # तदाश्चमीणमिनि # । शांचाचमनस्नानाश्त्रासमक्षण 

यागाभ्यासादि । व्याकुवन्ति # ज्ञानस्वरूपामन्याद् *#। # धमिग्रा- 

हकमानविरोधादिंति # धमि, कमरपत्वन मुण्यत्वन च सान्दह्यमान 

ज्ञानम् । तद्ग्राहकं मानं तत्स्वरूपक्ञापिकाश्रनिः । सातु क्षानस्य 

मोक्षपूथकाठीनत्वं प्राप्तृचिरापणतां च कमनेरपक्ष्येण वदन्ती माक्ष 

पं कलं प्रति साक्षादेव कारणतां वोधयनीात कमशापत्वाङ्गाकारं 

तद्धिरघात् । तथाच ज्ञानस्य सनन्यासाश्रमाणकमराधत्वानवारणाय 

अयद माम सन्न्यासस्यावदयकत्ववाघधनाय चदं सून्रामत्यथः। अ- 

दैव कञ्चिदाशद्य परिहरन्ति । # नन्ववामलयाद् #1# पवामात + । 
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सस्कारविशेषाधायक्रलं च प्रतीयते मेन्यामस्य । सच ससारः 
फलोपका्यद्रमियवहयकरः मन्यामो मर्यादामर्गे। पुष्टिमार्गे खन्येव 
व्यत्रम्था । न ङ्गानं न च वेराग्यं प्रायः प्रयो मवेदिेतिवा 
क्यात् ॥ १७॥ 

परामश जेमिनिरचादना चापवदति हि॥ १८ ॥ 

शानस्य केननटस्य कारणन्ये। तथाच म्यादामार्म प्रनियन्धनिन्नसे- 
रावदह्यकनयः श्रुती सन्न्थामस्य सरवशाध्रकन्वकथनन क्षानस्वर- 
पोपक्ररकन्वरऽपि फल्दानुभवप्रतिवन्धनिवारकःन्यात् तत्राप्यपक्षाम- 
त्वन न वैयथ्यमियधः | काचदृ व्यमिचारदेराननावद्यकन्वशड्ून- 

स्यादिति तत्निव्रच्यथेमादुः। # पू्रस्यादि # । तथाच मार्गनदाश्च 
दाच ह्यधः । पवमतश्चनुभिः मूतरैराग्रहवादनिराकरणन विद्यायाः 
स्वातन्य्यण बाक्षसाधकन्वं रर्दाहतम् ॥ 

अन्य तु, जयो धरमस्कन्ध। यक्लारभ्ययन दानमिति, प्रथमस्तप 

पव, द्िनीय ब्रह्मचयाचायंकुन्वा्मा, तृताया यास्यन्तमान्मानमा- 
चायकरुःेऽ्वमादयन्, सव पंत पुण्यन्टोकरा भवन्ति ब्रह्मसस्था$मृन- 
त्वमनीनि छन्दराग्यश्रुनि, य चमररण्य श्रद्धानप दन्युपासत हति प- 
आप्रवद्याध्रनिम् । पनमव प्रवाजिना ट कामिच्छन्तः प्रचजर्न्न- 
ति काण्वं चोपन्यस्य पनु दद्धपृध्वरनसामाश्रमाणां प्नथना- 
तषां चाग्मिदात्रादकमासम्भवान्न विद्यायाः कमादूुरसयामिनि व्या- 
कुवन्ति ॥ १७ ॥ 

परामश जेमिनिरचोदना चापवदातिहि॥ अत्रान्य पूर्बोक्ा 
पव श्रनीरुपन्यस्य पनपु दद्दप्वाश्रमान्नराणां परामशम मनुयात 
जमिनिराचार्या मन्यन, न विधिम् । अत्र टिद्धाद्न्यनमम्य चोानूना- 
शब्द्स्याभावाद्. अथान्तग्परन्वम्येतपु दाद्धपूु प्रन्यक्रमुपन्म्भाष्च । 
श्रयो धमस्कन्था इत्यत्र प्रयाणां परामरोपूचकपुण्यलाक्षप्रामिरपम- 
नात्यन्तिकं फलं सदनप व्रह्ममंम्यस्यापमूनकट्टनायाः कथनन, प्- 
अप्रिवद्यास्यद्वनायधना च देवयानापदराप्रन्ययनाश्चमान्तरस्य 
सन्दिग्धतया तृनायस्यां काण्वश्रुनो च लाकपदना टाकसस्तवप्र- 
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उदूध्वेरतस्मु च ब्ञानोक्तस्तस्य युक्तिफरकलोक्तेः, फ प- 
जया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं रोक इत्यादिश्रतेश्च ब्रहम- 
पाप्तावेव स्वस्याः श्रुनेस्तासयमिति सिद्धयति । तस्या एव सर्व- 
छेशापायपूर्ेकपरमानन्दण्पतरान तु कर्मणि दुःखातकरमंमारै- 
तुतात्तस्य जीवभ्रेयानिपमित्तमेत श्रतिप्राकव्यात्। अन्यथा निपेध- 
विधिनं स्यात् । तथाच करपमिधिनाऽपि परम्परमोक्ष ए फल- 
स्वेन परामृश्यत इति मिद्धम् । तं परापरं कमस्तातन्त्यवादरी जे- 
पिनिरपत्रदति बाधत इयथः । मोरकशास्मवसैकः स इतीश्वर 

तीत्या च तथाऽवसायात् । भपिचापवदति । वीरहा वा पष देत्रा- 
नामिति, आचायोय प्रियं धनमाहन्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीरि- 

ति, नापुत्रस्य लोकाऽस्नीति प्रत्यक्षा श्रुतिरेवा्मान्तरमपवदतीति 
व्याख्याय व्रह्मचयदेव प्रवजदिनति जाघ्रारधरुनिमनपेकष्याभ्यं विचार 
दत्याहुः । तन्न जाव्रालश्चुत्यनपश्चायां वीजं नोपलभ्यते । परामशेश- 
ब्दश्च ग्रहणे प्रसिद्धो, न व्वनुवाद इत्यतो न सूत्रे तवुक्तोऽथाऽभिगर- 
तः किन्तु पूर्वांक्तमव सिद्धान्तं स्थूणास्ननवद् ददीफक्तं पुनर्जर्मिन- 
मतमुत्थापयतीत्यारायन पृवसिद्धमनुवदन्तः सूत्रं उ्याक्रुवेन्ति । 
# उर्ध्नेयाद् # । # तस्यति # । ज्ञानस्य । # दत्यादिश्रुनश्चति* । 
नापुञ्रस्य लोक ऽस्तीत्यादिधुतिविरुद्धायाः, किप्रजया करिष्यामोा,न 
कमेणा न प्रजयन्यादिश्ुनेश्च। #नस्या इति ब्रह्मप्रातिः। क्न तु कमे- 
णीति # कमैकरण तु न नात्पयम् # नस्थनि # कमेणःतथाच कमेवि- 
धिनाऽपि, तमेवं वेद्ानुवचननेनि श्रत्यादिमिज्ञौ नजननद्वारा कमणां 
फलत्वेन मोक्ष एव तात्पयगाचरीक्रियत हति श्रुतसन्दभेविचारत् 
सिद्धम। तमते परामदौ निश्चयं कमस्वानन्त्यवाद जभनिर्वाघत ई. 
ति सूत्रभागस्यारथ युक्त इत्यथः । पुनर्जेमिनिपदकथनतात्पयंमाहुः। 
# मोहकव्यादि * तनुकं पाद्मोत्तरखण्ड मोहकशाखकथनप्रस्तावे । 
“"दिजन्मना जेमिनिना पूर्वं वेदमपाथनः। निरीदवरण वादन कतं 

¢ §१ 

शाखं महत्तरामि"ति । पराशरोपपुराणऽपि “अक्षपादप्रणीति च का- ` 
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मेव न मनुमे यतोऽनन्तसःपषिनतम्य मते दरापान्ता । कमोऽनधि- 

कारिणामन्धादीनां मन्यामविपिविपयतवम। अन्यथा, वीरहा वाएष 

देवानां योऽगिनमुद्रामयत इति श्रनि स्यादतो ब्रह्मचर्यं समा- 
प्य गी मेद् सृदरद्नी भूम्ना प्रत्रनद मदि बेनरथा व्रह्मचयंदेव 
प्र्नद् एदद्रनद्रैतश्चोरप्यद्र तन पुव स तिपयो,यत आयुभाग- 
भिमागेनाश्रताणां परिधानम् । तुरीये तस्मिन् दररन्टरियादिेकस्यं 
नियतपनः कर्ैण्यव श्रमाय । अपिच, ज्ञानकपणोरलकरिक- 
फरनाधक्तेन पिटितत्यमेत्र प्रयोजकम् । अपरोक्षव्रहमङ्गानं च 

न वरिमेयप् । साज्षान्सङरन्यमध्यतरार्वोदनावोधक्यिडद्यमा- 

वाच्य ज्ञानस्य न मुक्तिनायकरसे वक्तु शक्यम । य पने विदूरि- 

सादिस्तु यगेप्विज्यविप्युम्तुतिपरयाशमेनाह । अनोदृना चति । 

नेमिनिगत्तसडायमभूतेयमयोदना च परामरपपयदनीनि मम्बन्यः। 

तथाच पिपिनम्वन्यान् करपानुत्र, नतु मुक्तिमाधनमप्यतथा- 
त्रारिति स्थितम् ॥ ५८ ॥ 

अनुष्ठेयं वादगयणः साम्यश्रतेः ॥ {९॥ 

बादरायण आचार्यो जमितगये गुगम्तदर् कत्तग्यापिति 

णादि सांख्ययोगयोः । व्याञ्यः ध्रनिविरुद्र'ऽणः धरन्यक्रदरगनभिः। 

जनमिनायचःत्युक्तम् । नन्मनन मन्न्वामावाद्रनान्पयमाद्रः। # कम~ 

त्यादि #। # अङ्गदानि प्चमदानि # अद्गरटनः पुस्बः । भत्र गमकं 

क यन दव्याद्िनाच्यने। तवृ पपादनम् भ नुराग ह््यादिना# | पतन 

निद्रमाहुः # अत इन्यादि #। भचदनन्यादेशमवनाग्यन्ति | # 

आपचन्याद् # | दपं स्फुटम् ॥ :८॥ 

भनुषए्रय श्रुदरायण साम्यध्रूत ॥ पुदयमूत्र जाम्रनमनमनूदचयः 

दना तन्पारटररनात्यादयन सूत्र व्यङ्क्त | # वदराग्रण शत्या. 

ब्र ज । असूया हात मन्त्र भव्दधाम हन्यनन क्प्राद्रभूतव्रददश्या 
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रिष्यततमवपनु्ेयं कपमपवदषतीति पूप्रेण सम्बन्धः । वत्र हेतुः । 
पाम्यश्चतेः । यथा, वीरहा वा एष देवानामिति श्रुसा कमेयाग- 
कत्तरनिन्दा श्रूयत एवमेत भतरज्ज्ानरहितस्यापि सा श्रूयते यतः। 
तथाहि । अपरया नाम वे छोक्रा अन्धन तममा इताः । वाक्ते 
परसाभिगन्छन्यद्द्ामोऽनुधरा जनाः । एतद्रे च, ये वद्िदुरमना- 
ते भ्रन्ययतरे दुःखमपरोपयन्नीयादिग्ूपा । एतच्च निन्दामात्रेण 
साम्यमुक्तमापावतः । वस्तुतस्तु, तमेनं वेदानुप्रचनेन वित्रिदिष- 
न्ति ब्रह्मचर्येण तपप्ता श्रद्धया यङ्ञेनानाशकेन चेतमेतर षिदिता 
मुनिभेवयेतमेत्र परत्ाजिनो लोकमीप्सन्तः प्रवरजन्तीनि श्रुया मान 
पाधनलनैवाश्रमकरमकरणोक्तेश्च न स्रातच््यं कर्म॑णो वक्तु शक्रय- 
मू । अत एत्र शुक्रस्य न बरह्मचय।दिकमपि। फएचस्य जातसिन त- 
त्ताधनानपेक्षणात् । नच स्वगेकामपदश्रवणाननर्मिति वाच्यम् । 

तद्भिपतलोकरात्यक्रस्वरगे, यन्न दुःखन सम्मिन्नमिति वाक्यदपो- . 
तस्रगपदप्रतिनिमित्तथमःमातादातमसुषस्येव तादशात्तस्यव 
तजोक्तेः । एवं सति तमेते बेदानुपरचननेतिश्रसकवाक्यतापि स- 

तक्ञानश्ुन्या पव निन्यन्त इति शङ्कानिरासायाहुः । # पतद्प्र ह- 
त्यादि # श्रुती तु बृहदारण्यक शारोरव्राद्मणस्य । तथाच यथाक- 
मौफरणनिन्द्या कमेनित्यत्वं तथा अविद्क्निन्दया व्रह्मक्ञाननित्यतवं 

प्रप्यते$तो निन्दमात्रण कन्वा कमकरण शरुनितात्पर्यमाधनमयुक्त- 
मित्यथ्ः। ननु सम्यधरुभ्या ज्ञानस्याप्याव्रहयकन्वं प्राप्यते, न तु क- 
मापवदृस्तथा सनि विद्धद्वाश्योक्तक्ञानवदठदान्नाक्तव्रहमक्ञानस्यांपक- 
माद्धत्वमवजनीयमिस्याशदुम्य नक्निवारणायाहुः । # पनदिल्यादि # 
उक्तम्रापातत इति # भगवना व्यासेन तथोक्तम् । तथोक्तौ गम. 
कमाहुः # वस्तुत त्यादि #। # न ब्रह्मचयादिकमिति #उपनयना- 
भावाद्ाधमरूप तन्न । तथाच श्रुत्यथसन्देहवारणायाचा्यस्य प्र 
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म्पद्यते । अन्यथा तु विरोध ए । ननु फलका अपि कारीरी- 
चित्रादियागाः श्रूयन्त इति नैवं निणय इति चवा उच्यते । निय- 
कमणो दि ह्वानप्ताधनलमुच्यते । व्रीहिपञ्वादीनां तज्िबीहकला- 

वृत्तत्वावुक्तधनिद रेनेऽपि यदेव निन्दामात्रेण साम्यकथनं तदापात. 
त पव । नच धरुतिदशनेर्भप साम्यकथनात् कमणां मुस्यत्वमेवा- 
मिप्रतमिति राङ्ूयम् । शुक्षादिषु तथा दशनस्य विरोधप्रसङ्ान् । 
नच तत्तद्राक्यषु स्वगकामादिपदश्रवणारक्षानसाध्रनत्याक्तश्च भन्न 
घक्यगाचरत्वन वुषनत्वाक्षाक्तं साधाय एति शङ्ुनयम । स्वगकाम- 
पदावयवभूनस्वगपदस्यान्मसुगर लाके च शक्तेः किमत्रामिप्रत- 
मिनि सन्द प्रसिद्धपश्चया वाक्रयरापस्य व्रटिप्रन्वात त्वदभिम- 
तस्य घाक्षयदावऽनुपपत्तायान्मसुखम्येव वाक्या सिद्धम्नदाभप्रा- 
येणेव तषु वाक्यषु स्वगकामपदम्याक्तः। नचात्र कि गमक्रमिति 
दाक्म् । पवमान्मसुख्म्य तत्राक्तन्ये सनि नम्यान्मनानसापश्षनया- 
क्त धुन्यक्रवाक्यना मिद्धचदन्यथा तु विराध पव) मच सम्भयन्य- 
फवाक्यत््रश्युक्त इति सवसामञ्जप्यस्येत्र गमकन्यात्। अनो घ।क्यरा- 
पाक्तमवाद्गीकायमित्यथेः। अत्र किचिदाशङ्कुत # नन्वित्यादि # । 
तथाच भ्रुन्यन्तर तथाद्ररनात् स्वगपदस्य प्रसिद्धाऽथङ्कार ध्व 

युक्ता, न तु वाक्यरापाक्ताथा ङ्कारः । तथा सति सुवर्गाय वा ए- 
तानि लाकाय हूयन्त इत्यादिकं युज्यत । अन्यथा तदिगाधापत्तर- 
स्यथः । । 

अध्रामिदधते । # निव्यत्यादि # । उक्तश्रुनी हि निन्यम्य 
कमेणस्रथात्वमुखयत । नित्य च षम तदेव माद्र भवनि यदा शुज- 

द्रेव्यादिभिष्पसम्पद्यने । अन्यथा, चाण्डाला जायन यहकरण।- 
ष्ड्द्रसिक्षितादित्यादिनिन्दावाक्यानि नस्युः। अनस्नादशद्रभ्या- 
दयं चित्रादियेगानां नित्यद्राधनया विध्रानम् । पवमरश्फलक्रपु 
नानायागेष्वपि कश्र्दाःप्रायारऽस्तीन्यवगन्तव्यम् । अन्यथा नङतैय- 
थ्यपत्तः। पवमतिकेरस्रस्य सन्मागश्नद्धा जननाथ रणएफल्टाः का- 
राय॑द्ये विर्धायन्त । एदमप्यदवमूृत्रणादिनिददानाद्वगम्यन । एवं 
सति कम्धस्नततचााः सम्रीचीनादष्ट उत्पन्न तक्नष्यक्चरपकरणयदा 

१५१ 
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तत े्पसेन तेषां विधानम् । एवं सतिं वीरहेति श्रुतिः सागिनिक- 

स्य ग्रहण आश्स्यादिदपेण तहूद्रामने दोषमाह, न चाश्रमा- 
स्तरपरिग्रह इति मन्तन्यम्। अन्यथा तदृखेरसतप्रिधिवयर्थ्य च स्यात। 

हि न # नचानधिङृतमादाय तत्सपाहितिरिति बाच्यम्। अत्र प्च्छापो ऽन्ध 
पट्रवादिभिः परतरूजनं कार्या्माति विधिरस्त्याहमोखद् यावजीष- 
म अिरोत्रपरिधायकवाक्यपत्रजनविधायक्वाक्ययोविरोधामात्राय 
पिपयो भिन्नः करप्यते । नाद्ः। अश्रनेः। न द्रितीयः। यददख त्रि 
रजेद्धिति श्रुया वैराग्यवतः प्रनरूननव्रिषानात्ततौव विपयभेदपिद्धं 
तत्कर्पनानवक्राशात् । तेन, नापुत्रस्य लोको ऽस्तीति श्रुतिरप्य- 
विद्रहिपयिणीति न विगधः। विद्रानः प्रजां न कामयन्त इति 

श्रतेः । एनेन्णतजरयापाक्ररणमपि प्रत्युक्तं वेद्रतव्यम् । अद्रि 

साङ्कनिस्यक्मासद्धिस्तद क्ञनं मवति । तेन चान्मसुत्रम् । टखोक- 
स्वङ्वाक्येषु फलतयोय्यन । यदि प्राचीननुरद्ृएवशाद् यपरु्ठाक- 
फामना भर्वति तदा साङ्त् कमेणस्तद्धवर्नीनि । अनानतत्रत- 
हप, किन्नु वाक्यरोषोक्त पवेति कमणां ज्ञान पव तान्पयेमित्यथः। 
ननु यदि क्षानमेव मुख्यं तरा त्यागावश्यक््व, वीरहत्यादिनिन्दावा- 

क्यचिरोधघो बुर ह्यन आष्टुः । # पवं स्नीन्यादि # । ननु नि- 
न्दायचनद्वयाञ्जस्याथमयिक्रारिभदफरपनमावदयकम् । तत्र वीर 
हेत्यादिविषयस दूोचापक्षया, असृत्यादि विपयसङ्कच एव युक्तः । 

आञ्यमवेक्षे, विष्णुक्रमात् कऋामर्नत्यादिस्ारस्यात् । तत्रानाधकरार 

तु कमौनयिकारात्तत्र स्यागादिर्विधिसाथक्य सवमरामञ्जस्यादला- 

दाह्य विक्रस्पपूवरकं तत् परिहरन्न । # नचान घऱतत्यादि ओ । 

# तत्समराहितिरिति # । सन्यासाच्छदनाद्वाधवंयध्ययाः समाधान 

म् । तथाच यदि प्रवाजवाक्य, विरजदिर््याघकारवाधकं पदं नम 

बत्तद्रा तथा कल्पयितुं शक्यनापि । न तु तनसद्धाच हति तदृभ्रयाज- 

कमित्यथेः । श्रुत्धन्तराचिराधपरहारायाहुः । # तनेत्याद् #।# १ 
इन ति # अविद्वांस द।त कथनन । 
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वयलात् । यदप्युक्तपचोदना चेति सूत्रावयतरेन चोदनाबोध्रक- 
लिढाद्यभावो बाधक इति । तदपि न साधीयः । श्रुतिसाम्यादे- 
व । श्रयते हि वस्मादमेविच्छन्तो दान्व उपगतस्िविक्षुः श्रद्धा- 
वित्ता भृत्वारमन्येवात्मानं पर्मेदिति । नच प्रमाणव्रस्तुपरवन््र- 
त्वान्न ज्ञानस्य विपरेयतेति वाच्यम् । इतरल्लानस्य तथालरेऽपि जी- 

वात्मखक्षणेऽधिष्ठानि परमान्मनो भगवतो दश्ञेनस्याऽन्यतोऽपराप्त- 
वच्छरद्धन्तमाधनम्तदरशन खरपयोग्यनामस्पत्तव्रात्मन्यधिप्रनि 
परपान्पद्शनानकरलपयत्नवरिधानमम्भवाच्छ्णविधिना श्रुति 
क्यनशान्द्ज्ञानानुकृखपयःनवरिधानयत् । एवमेव हि यामबिधिना- 
पि क्रियाम््पयागस्य स््रानुकृरधयतनाध्रीनत्वन म प्रयत्न एवि. 

धीयते । अन्यापरप्नलात । न तु क्रिया । वस्रयते मति तस्याः 

ननु साम्यश्रतिरुपण हतुना भवनुक्तदोषपरिहारस्नयापि 
शानस्य प्रमाणवस्तुपरनन्तरन्वन चाद्नाविपयत्वाऽमावद्चादना- 

कृनापवादस्य कथ परदार इन्यत आदुः। # यदवान्यार््ि #* । त- 

थाच चोद्नाश्रनिमाम्यात् नस्यापि प्र इन्यथः । अन्न पद्ये 

दित्यस्य प्रमाणान्नरजन्यदशनानुयदन्यमाशदुय निव्न्ति # नच- 

त्यादि # । तथाचात्र प्यं विदिन्यादिभिनावर्चिकिन्मशादन्ञानव- 

स्वदामदमवेराग्यवुःखवम्माटप्णुल्वश्रदधा।वनन्वपूवक्र जाव्राल्माधिक्रर- 

णकरपरमात्मद रनप्रयत्नस्य प्रमाणान्नरणा श््राप्तन्यात् निधनस्य 

सुष्छन सम्मवाश्ानुवादरत्वेमिन्यथः । ननु तथापि कमचदनासु क 

यण एव विदेयनति नस्य फटवर्वमुचित्म । ष्टनु बानानुकल- 

प्रयस्नस्येति ज्ञानस्याविधयन्ये बुवारमत्यादाकुयां कमचादनाखन- 

प्यतन्तुल्यस्वं बेध्रयन्ति । # पवचमवत्यादि # ।# स शति # | 

यागामिव्यश्रकः। #नतु कियति # । यज्ञ व वष्णुः सुप्तं कमप्र 

कोधयल्लिन्यादिश्निस्पर्निभिरन्टोकिकस्य कमरणा निन्यन्ान् सा न 

विधया । ददं यथा नथा ममन्ग्रमृत्र पव व्युत्पादते कारिका- 

भिः । मावा्रपादमाप्य चाऽध्चार्थः। तयाचामयत्रापि तचचवूभिष्य- 
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खत एव सम्भव्रात्। अथवा। ननु यथा, वीररेति श्रुत्या कमंयागो 
निन्दते तथेव, अघुयी नाम ते खोका अन्धेन तप्ता ताः । 
तांस प्रेयामिगच्छन्यविद्रांसोऽबुा जनाः । ये तद्विदुरमृतास्ते भ 
बन्यथेतरे दुःखमेबोपगन्तीयादिश्रया भगवज्ज्ञानाभावो निन्दते । 
एव सति कर्मज्नानानुक्खप्रयत्नयोर्विधयते मिधातिरोषादाधिका- 
रिमिरेन विधेयत्वं वार्यम् । नच, तावत् कर्माणि कुर्वीति न नि- 
परिय्ेत यावतेति भगबरहरास्याद्रागिणः कर्मं विधीयते । वद्रहितस्य 
ज्ञानमिति वाच्यम् । जनको द बदैहो वहदक्षिणेन यह्नेज इति 
श्रुतेनी रागेन प्रसिद्धस्यापि तस्य कर्मणि प्ररत्तियां सान स्या- 
दधिक्राराभावात् । अथ जनकररन्तेन कर्मणोऽङ्गितं हानस्य ब- 

दङ्कसं वाच्यम् । तथाच ज्ञानवता कमानुष्रेयमिति प्ाप् प्रतिब्द- 
ति ॥ अतुप्रेयं बादरायणः साम्यभ्रतेः ॥ ज्ञानमद्धं तदद्गिलेनानु- 
पेयं केति मतं बादरायणो ऽपवदतीति पूर्वेण सम्बन्धस्तत्र देतु- 
माह । साम्यश्रुतेरिति । खतोऽपुरुपार्थं कम ॒फर्ाधिनवानुपरेय- 
म । तथाचेष नियो महिमेति श्रुया हानि बरिहितनिपिद्धयोः 
कर्मणोः फलाजनकरलेन माम्यं श्रयत इति फरायिपटेत्यमम्भयेन 
्ञानिनस्थालामाविन कर्मोच्छद भसक्तया न श्ञानस्या द्गस वक्तं 

ञकफप्रयन्नस्येव विधेयत्वात्तेनाभिव्यक्ताभ्यां सुखेन फलसम्भवाश्न 
कोऽपि दोर रत्यर्थः । अस्मिन् व्याख्याने ज्ञानाङ्त्वन कम कसव्य- 
मिति सिम । इदमेव च विधवां धारणवदिति सूत्र प्रतिपादनी- 
यमिव्येकतरवेयथ्यमापदयतेत्यरुच्या प्रकारान्तरण व्याकत्तुमवतार- 
यन्ति # अथवत्यादि # । # मिथोविरोधाद्रिति # । कफम ङ्स्य 
कामस्य शनाङ्स्य शान्त्यदेश्वेतरतरविरोघन तयोर्विरोधात् । 
व्याक्ुवेन्तो हेतुं विशदीकुव॑न्ति । # स्वत त्यादि #। # तथात्वा- 
भावेनेति # कमेकतेत्याभावेन। ननु शानिप्रदृत्यभावेऽपि न कर्मोच्छे- 
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हाक्यम् । कषीवलस्य व्रीहीणां वपने भजेनस्ये । तथाच ब्नानिनः 
प्रहस्यसम्भपरेनान्येषां च, अथतरे दुःखमेबोपयन्तीति निन्दाश्रवणेन 
तथात्वात् स््रा्थतच्चङ्ञा श्रुतिङ्गानवहिभूतं कमं कथं विदध्यादि- 
ति ज्ञानस्य पुरुपार्थाऽपाधकतोक्तिमसहमानेनाचार्येण प्रादधा नि- 
रूपितप् ॥ १५ ॥ 

® [4९ © [> [# 

एवं सति पूर्काण्डमेयथ्यमापततीति तत्तात्पयेमाह ॥ 

विधिव धारणवत् ॥ २० ॥ 

यथा योगशास्े मनःममाय्ररे साध्यतान् तत्साधनस्वेनेव 
परानस्याः मूर्तद्धारणं विधीयने, न तु स्ववन्त्रवया फलमाधकव्वन 
मनःसपाधां तत्यागात् । ततः फरिञन न स्मरेत, वचापि चित्तव्- 
हिव शनकर्वियुदक्त इयादिवा्येभ्यस्तथा । वथा सति मक्तिसा- 

वः । फलार्थिनां प्रवृतेः सम्भवात् । नचासुयवक्याश्निद्रसिः । 
तत्राविद्धांस इव्यनन विद्धद्वाक्याक्तक्ानशरुन्यनिन्दाया अपि शक्यष- 
चनन्वादित्याशङ्कयां स्वाक्तं विभजन्त । # तथाचत्यादि # । 

# अन्ययार्मिति # । व्रह्मन्नानश्न्यानाम् । # तथात्वादिति # । कमे- 
करणासम्भवात् । # क्ञानवर्हिभूनमिति # । तन्सम्बन्धष्यन्यम् । 
धवं निरूपणस्य तात्पयंमादुः । # न्नानस्यन्याद्रि # । अन्तु, 
अनुषएटयमाध्रमान्तरम् । कुतः । साम्यध्रुनः । त्रया घम्रस्कन्धरा इत्या 
को गाहंस्थ्यन सपमरमवाश्चप्रान्नर्परामसधरुलिदरानाद्र्याचाहु। नन्तु 
जात्राटभुनिचोदिनन्वादेवाथमान्तराणां तदिहायवे व्याक्याने न 

समञ्जममिनि प्रागेव दत्तारमिन्यचधयम् ॥ १५. ॥ 

विधित धारणवत् ॥ सूत्रमवनारयन्ति । श प्वं मनीत्या- 

वि । # पवं सनीति # । उक्तशरुतिवेन्तुः कमकिग्ण प्राप्त सनि । 
व्याकुर्वन्ति । ‰ तथेत्यादि % । अत्र, ततः कथनानि पाक्ष्यमका- 

व्शस्कन्धीयम् । दितीयं तृतीयस्कन्धीयम् । श्र तयतिश्र । ल्या- 
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धनलेनैवानुष्ेयमिति तासर्येण क्मविधिरूच्यते । न तु खतन््रत- 
या फरपाधकरलेन । नतु वत्र समाधिमधिकरय यमादीन्युक्तनी- 
ति तन्मध्यपातिलेन धारणस्य तथालमुच्यते । प्रकृते हानं भक्त 
वाऽधिकृय न करम विहितमिति टष्टन्तवैषम्यमिति चेव्। न । उ- 
क्तानुपप्या स्वानिन्दमेव कपश्रुतिषिदधातीसवश्यं गार्यम् । 
निन्दायां वेतरपदाज्जानमध्यपातिन एव ताद्रषयस्य प्राप्रेरावश्य- 
कतात् । वथाच भगवज््ञानस्यतरनिरपेक्षलेन स्वरूपोपकारितम- 

ज्यत्वम् । तथा भक्तीत्यत्र भक्तिपदं क्षानस्याप्युपलक्षकम् । मत्र 
द्रान्तवलेन कमणोऽस्वातन्द्यमाघनसहमानो दष्टान्तवेषम्यमाश- 
ङुःते । % नन्वित्यादि # । बेपम्यं समादधते । # नेत्यादि # । पय 
नित्य इति श्रनो ज्ञानिनि कमणां फलाजनकत्वकथनात्तेषां कमण्य- 
प्रवृत्या ज्ञाने कमोङ्नायामप्युक्तदोपतोस्येन उक्तश्रुनो ब्रह्मक्षानशर 
न्यानां वुःखप्राप्तिकथनेन चान्यपामपि प्रवृत्यसम्भवे पूवकाण्डवे- 
यथ्यप्रसाक्तरूपयाभ्नुपपस्या स्वानिन्ध्मव फम पूचकाण्डीयश्रातर्वि- 
वृधानीत्यवद्यं वाच्यम् । अथेतर इत्यविद्रज्निन्दावाकय इतरपद्- 
उह्नानश्यन्यपु निन्दितेषु ज्ञानवान् वा तचाग्यो वाक्ञानमागेमध्यपाल्यव 
छमाधिक्रारो वाच्यः । तत्र जानक्ानस्यापि न कमणेल्युक्तश्रुःया 
निद्रत्तो तच्चोग्यस्यव विपयत्वन प्राप्तरावदयकल्वात् । तथाच छा- 
स्यानां कर्मणां मूढविभ्वासजनकतया परम्परातः साथक्ष्यम् । 
नित्यानां त्वात्मसुलफलकानां विद्यासाहाय्यमन्तरेण तादशफला 
पधायकत्वस्यादष्रत्वाजनकादिष्वपि विध्रासाहाय्यस्येव दशनात् 
कैवलमगवज्शानस्य च शुकारुणिभरनादिषु फलोपधायकत्वदश- 
नात्तस्यतरनिरपक्षकस्वन नित्यकमविधिंवयथ्यपरिहाराय, तम्रतं व- 
दाचुवचननत्याद्रितृनीयाशरुत्या घ्लानभक्ती प्रति स्वरूपोपकारित्वं॑नि- 
व्यस्य कमेणो वारयमिति नात्पर्मेण नित्यवि्धीनां, तवुपयो गित्वन का- 
भ्ययिघोनां च सामञ्जस्याक्त पूथक्राण्डवयथ्यामलयथः । ननु भवत्वं 
कमणां शानाङ्त्वे तथापि भक्त्य हस्व कि मानमत आहुः । 
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स्य कषेणो वाच्यम् । तथाचोक्तम् । “दानत्रततपोहोमनपस्ाध्या- 
यमेयमेः । श्रषोमिर्वििपेश्वान्येः कृष्णे भक्तिर साध्यते” इति । 
एप नियो पहिमेति श्रुतिरपि यञ््ञनि सति ¶िहितनिपिद्धकरपफ- 
ल मम्बन्यत्तद्रित् स्यादियनुक्सा तस्येव पदिन स्यादिति यदु 
तमती तेन पदयोभक्तिमार्गर्पन्यात् तत्र च पदयो मग्यन्ेन 
मुरूपतरा्तञ्जञारानुकृखपयत्नमेय पूर्य दिदरभने । तेन “भरण्वन्ि 
गायसि ग्रणन्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तेहि जनाः।व एव 
परयन्यसिरेण तावके भतप्रवाहोपरमे पदाऽम्बुजमिणति वाक्याञ् 
यणश्रमधर्मा अल्पधर्पाश्र पटङ्गानमाधनन्येन कत्तव्य इति मि- 
द्रम । तस्येव. तच्छब्दस्य परमिद्धा्यकसादलोकरमेदपरमिद्धम्य पुम्पो- 
तपस्येव, तत्रापि, पटव्रदिय, दीनमाविन भक्तिपार्गीयज्नानवानेतर 
स्मादपेलयकारः सर्मत्रानुपञ्ज्यते । तथा मति भक्ता जानायां खत 
एत भगयन्जञाने मद्रतीति ज्ञा्पायतु. तं विदन्ति पश्चादक्तयतीनि 
तदाशयो ज्ञायते | अत एव पूर्व कमनिरूटपितप् । माधनन्रान् । 

स्यारेनन् । भक्तिमाधनन्यमेत चत् कमणः श्रुतरभिपेतं तदा 
मावदिदि वन्फामम्यन्य इयनुपपन्नामिति चेत् । मवम् । कमणां 

रीण 

# तथाच मित्यादि #। ननु तथापि द यन्नरिनन्वाव् भक्त्य कुन्वापश्च- 
या हानाङ्गन्वमव साधय इति शद्ूरयां मक्तयङ्कन्वम्य धान्यं वि- 

शदरयन्ति। # पर दयाद्् # । सिद्धमादुः । # तनव्याद कर । 

उक्तेन स्वर्रोपपद्रननापरनुप्यन्ना विदापनः भरन्यथ वदन्ति | 

# नयपरयात्रि # । # सत्रि # । पद्विन्छदर्प्रप । # पूव 

मिनि # । पूर्वाद्धं । तथाच पूर्वकं युक्तमिन्यथः । वस्तुतस्तु, तनल्या- 

दिसिद्धाथंकथनात् पूरवस्नस्यवेव्यादिग्रन्था टस्कश्चमात् पश्चात् 

पतित एति प्रतिभाति ॥ 

अत्र पुनश्चोदयति । # स्यादित्यादि # । + भनुपपश्नमिति # 
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हि भक्सुदत्तौ स्वरपयोग्यतासम्पादकलमेव । नायमासेति श्रु- 
तेः। कर्मद्नाभ्यापरम्यलाद्धगवतः स्वरूपयोग्यतापिक्षाऽपि मा- 

यादिकस्य, न तु पौष्टिकस्यात एव, वाशब्द उक्त) ऽनियमवा- 

ची । तथा सति भगवदनुग्रहशरेत्तदा भक्तिस्तया पुरूपोत्तमङगान 

तदा कपतत्फलपतम्बन्धगन्धोऽपि नेति किमनुपपन्ञम। एतेन, तमेव 

विदि मुनिर्भवति । अग्राह्नो न हि शते इयादिश्रुवीनां मि 

धोषिरोधः परिहृतः । भक्या प्राष्ठलाव तदितरसाधनाग्राह्ला- 

त् । अत एव विविदिषन्ति, न तु विदन्यपीयाशयवती तमं 

वेदानुव्रचननेति श्रुतिः पश्यते । 

नचानुपदमेष, तमेव विदिता मुनिमेवतीव्युक्तेः सान्न 

ध्यादक्तपाधनेरव वेदनममिपरेतमिति वाच्यम् । बरेदानुत्रचनादीना 

सर्वेपां बेदनप्राधनसे सर्वेषां तकतंणां वेदनसम्भवेन) युनिभव 

साङ्काद्रेदिककमणः फलावश्यम्भावनियमेन ततो भक्त्युत्पत्तिस 
स्भवद् नुपपश्नमित्यथैः । तत् समादघते। # मेवमि्यादि #। # उक्त 

इति # । ज्ञानस्य कमसपक्षत्वात् पूत्रकाण्ड निव्यविधिज्ञानमागा 
यस्येनि कमेणस्तदङ्त्वबोाधनाय सूत्रे उक्त इत्यथः । उक्ताथापष्ट 
स्भार्धमेवन्तात्पयंङकरे गुणान्तरमाहुः । # पतनेलयादि # । अत 
एवेति # । साघनवखेनाग्राह्यत्वादेव । # इत्याशयवतीति # । 
यद्यपि रथन जिगमिषतील्यादाविच्छामात्रस्यापुरुपाथत््रात् फल- 
पयन्तत्वमिष्यन इति प्ररूतेऽप्येतरं वक्तु शक्यम् । तथापि लाके फल- 
पयन्ततायाः प्रायो द रौनन प्रतिबन्धाभाव तथा कट्पयितुं शक्यम । 
प्रृते तु नायमास्मेति भरल्या वरणाभावे ज्ञानाभावस्य निश्चितत्वात् 
फेवतरेन वेवूजुवचनादरिना कनस्पेफरंन वक्तु शाक्यते । अत 
इच्छायस्तदथकयत्नकारणत्वनेच्छाकरणानां यश्चदीनां श्नं प्र 
ति स्वरूपयोग्यतासम्पादकत्वमरवत्यारायव्र्तदययथः। अत्रिमवाक्रय 
विरोधमाशङ्क्य परिहरन्ति । # नचानुपदृत्यादि # । # उक्तसा 
धनारति # । षेदाजुवचनादिभिः। तथाच मुनिरित्यकवचनशुत्या- 
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तीयेकतं वद्विदि न षदेदतो हानं कस्यचिदेकस्य भवतीति ब्गान- 
स्य दुरलमसं हञाप्यते । “मनुष्याणां सहल्ेषु कश्चिद् यतति सि- 
द्ये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत” इति भग- 
वद्राक्या् । ताहि वेदानुप्रचनादिपु निःदाङ्का परत्िः कथम् ! 
हतथम्। म वा अयमलियादिकया पूश्रुसा भगवन्माहात्म्यं भुता 

® = [> [९ ॥ [प [4 

यथाकथचित् तद्रदनेत्मुक्ये मति सत्मङाभित्रेन मक्तिमागाऽपरि- 
चयात् । कर्ममारमपात्रमाश्रपधर्मत्रेनालोकिकाथमाधकसेनापि पूव 
ह्वानमम्तीति तेव मगब्रहरेदनेऽपि साधनमिति मन्यमानास्तदेत्र 
कुवन्ति । ननु व्रदिकमाधनानां वैयर्भ्ये कथमितिचेन् । न । भ्रम- 
छतलरेऽगि जन्मान्तरीयाक्षरङ्नानोपयोगिनस्काराधायकसेनापरिय- 
यात् ॥ २० ॥ 

ऽनेनापि तवुपोदूवलनमेव क्रियत इतिन तदिगध इत्यः । श्षानं 
छस्य चिदेवाति युक्तं तत्रादाटुन। # नर्हान्यादिं # । # निन्यक- 
मणाम # | वदानुवचनादीनां ज्ञान उन्कटृच्छाजननन चा सन्वरो- 

धनन घा स्वरुपयाग्यतासम्पादनं एव पयवसानं नदा क्नमूर- 

कारणस्य वरणस्य स्वविधयनानिश्चयस्यामावन वदरानुचननादिषु 
नि.रदटन प्रदृत्तिया इदयत स्वा कथमित्यथः ।नन्पारिदाराय प्व्रत्तमुप- 

पाद्रयन्त # इत्थाम्रत्यादि #* सवा अय्रमाःमा मवस्यवदण स 

चस्यदानः मवस्या। धपनि स्ववामद् प्रद्रााम्नि मद्रु शि भ । मन 

साधुना कर्मणा भूयाक्नो पवासाभुना कनीयान भूनाधिपनिरय न्या 

धःज्वर पष खक्रपटः स लतु्िवस्ल पत्तन सङ्सिमसस्मद्ायान 

माहाटवश्रवरणन वद्नान्सुश्य मतं तन तपषु तनसव्रननवधमत् 

प्वृत्तिरित्यथः ननु च्रमात् करण पापश्रमण कूलस्य प्रायश्चित्तस्यव 

तधा वयध्य स्यादुत्यादायनारङ्भूत | # नन्वित्यादि #। नत्र मप्रा- 

दधत । # नन्यादि # | तथाच नत्र कमफल्धानवधस्य, नास्लाग्मन 

टरिवीन्यादियवन्िन्यानवादूरुपन्यादन पदृज्ञानमायनन्वन कत्तव्य 

हति विदित्वात कुवन्ति । तत्र भाक्तमागारमकपद्ङनामावम्प्यक्ष- 

१५९ 
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सतुतिमात्रमुपादानादितिचेन्नाऽपूवेात् ॥ २१॥ 
ननु साम्यश्रन्हेतोः कमशेपतं ज्ञानस्य यदपास्तं तन्नोपपव्र 

ते । साम्योक्तेङ्गानस्तुतिरूपल्रात् । अपिच । तथा ज्ञानिनोऽपि 
कमरोपदानात् कपमङरातिस्वीकारादिति यावत् । अन्यथा ज्ञानिनां 
कर्पकरयमातरेन तक्रतगुणदोपाप्रसक्रया तन्निपेधानुपपत्तिः स्पाप 

तेपामपि तत्कृनगुणदापमम्बन्ध ऽस्येति ज्ञापनाय मात्रपदम् । 

निपेमेमेतरमाधारणये परिहियते । तथाच ज्ञानिनोऽपि कमकर 

णात् कर्मेवलं ज्ञानस्य निप्यत्यृहमितियनेवं वक्तुं युक्तम । 

पदज्ञानस्य कर्मफलमम्बन्यफरकसस्यापूतलाद्विधेयतयमेतर । 

[+ न ग ण 

रासकपदक्ञानस्य जन्मान्तर भवना मनसिं तस्संस्कारमाश्रमधमं 

आदधत इति पूर्वाकमश्रुष्णमिन्यथः । न च पापरश्रमप्रायाश्चत्तस्यवा 

स्य परेयर्ध्यऽपि दोषाभावात् साधकत्वमाध्रनमप्रयाजकामान दा 

म्। नहि कल्याणकृत् कश्चिदिति न्यायेन पापम्रमप्रायश्चत्तस्या 

जन्मान्तर तादशपापविपयकमनःप्रवृच्या भावस्य फल्त्वन वक्रं 

क्कयनया किञ्चिदंसेन तत्रापि स धक्यस्यैव युक्तव्यात्। तन पूर्वा 

तरकाण्डनरारेकारास्व्यानुराघाद्तरं श्रुतितात्पर्यानश्चयनेकवारकृयताय 

पूवस्य।त्तरशापर्त्वामनि सिद्धम् ॥ २२॥ 

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चक्ापूवल्वात् ॥ अत्रेव फिञ्चिदा 

काद्या परिहरनीत्याशयन सूत्रं विदरृण्वन्नः पूवपक्षभागं व्याकुर्वन्ति 

# नन्त्रिस्यादि # । ननु यदि साम्यथुन्या कमापादानमापाद्यत तद 

निपधधश्चरवमी बायिनमव स्यादिभ्यत आह । # निषर्धनन्याद् # 

# इनरसाधारण्यमिनि # । अन्रानिनां यथा कमजगुणदापस्तथ 

ज्ञानिना नानि तथ्चन्यथः | # कमदषत्वरमिति # । सन्न्यासश्रमाण 

क्मश्पत्वम् । परिहारभागं व्याकरुवन्ति । # नेवमित्यादि # 
# अपू्न्वाद्धिप्रयन्वामिति # यथा प्रतितिष्ठन्ति हव्रै य पताराघ्री 
रुपयन्तीन्थत्र रात्रिसत्रीयप्रतिष्टाफटकत्वस्याऽपूवत्वाद् विधयत्व 



३ अध्याये ८ पादः । १,२१.१ 

न हि यस्य कर्मणो ज्ञानस्य ब्रा यत्फलं तदुक्तिरपि स्तुतियेति बु. 
क्तम् । तयारुच्दापत्तेः । त्रि परवत्तकः । तस्य पुरपपरच्यु- 
पयोग्य्थकथननेव चारिार््यादन्यार्थकथनस्य स्नुतिव्वमस्तु नाम। 
न हेव प्रकते । मुमुप्नोः कमवन्धामाकपरप्पास्तन्माधनसङ्नान एव 
परदरत्तिमम्भतरात । यच्च कर्मफ कमम्बन्धरनिपधानुपप्या कर्मम- 
म्न्य इत्युक्तम् । तन्न साधीयः । न हि तरणौ तमकरार्याभाव 
इत्युक्ते तल्पराप्निरपि मम्मति । अयता पुम्पात्तमत्नानमुर्यफन- 
स्यातिमह्वन माक्नाद्रक्तूमहक्यतयं ज्ञापयन्ती कमुतिकन्यायन प- 
रम्परया वदाहानयर्चा ते विदित्वा ब्राह्मणो मयनीति श्रेर््रा- 
हमणपदन व्रह्मविदुच्यते । तथाचाद्यपदन बुद्धिस्थव्राह्मणमाहा- 

सम्यादशे क्त. मक दयकाह्ुःयामाह, ते व्राह्मणं व्रिदिल्ा 
पिटितिनिपिद्धफःरामम्बन्धरी भवतीति रक्षण इयय: । साक्ताद्- 
गदद्रिदः किमु बाय्यमिनि मात्रः अनम्तम्यत्र नच्छब्द्म्य पू 
परामश्जित्ताद् व्राद्मणस्यव मगवद्टिदो भक्तस्य पदतिन् स्यान् 

मवनतु स्तुलिमाच्रत्वं नयन्यथः | तदेनवृपपादयन्ति। # न दहीष्या- 
दि #। यस्यति पदं यन् पान्रमिन्यनन सम्वध्यन । हितां । विधि 

हंत्यित्रापि तथा। # पवमिति #। अन्यागक्रथनम । पूर्वोक्तप्राश- 
डूगन्तरमनूद्य परिहरन्ति । # यद्चन्यादि #। यनो वाचा निचनन्त 
इत्यत्राऽ्कुने मयस्य भगव्रज्नानफन्यश्चचणान नना न्यू कमफन- 
सम्बन्धाभावमाजस्य फटन्वक्रथनमप्रयाजफमिन्यम्य्या पप नित्य 
इनि ऋगुत्तगद्ध प्रकारान्नरणाहुः। # आथवन्याद्ि # ।# नदाह- 

ति #। महस्वमाह । नद्भिशदयन्ति । # नमिन्यादि # । नै विद्धि 
तवति व्याख्ययप्रनीक्रम् । # श्रनरिति # । विपापाद्पदरालर पदि 
ताश्िग्पश्चाच्छन्ान् । ॐ भआदपदनन #। पवदृनिपदन । #स 

क इनि # | व्राह्मणः कः । विहिनर्निद्धकफन्दासयन्धानि । पापक्प- 
द् पापंक्ं सुवे यस्मादिल्यम्याप्यथस्य संग्रातुं शक्यत्वात् तथद्य- 



१२१२ पपरकाक्षे अणुभाष्ये । 

तञ््ञनानुकूरपयत्नवान स्याव तद्धजेतेति यावत् । तथाच यः 

भक्त पिद्विपयकङ्ञानस्याऽप्यक्तरीया न कर्म॑शेषतं वक्तुं शक्यं तः 
भगपरज्ज्ञानस्य तथाल दृरदरतरमिति सर्व घुख्यम् ॥ २९ ॥ 

पारिष्टवाथौ इति चेन्न विरोषितत्ात् ॥ २२ ॥ 

थैः । # तद्धज्तेति # । पदं भजेत । # सुस्यमिति # । कमफलास 
म््रनधस्य विधेयत्वेन स्तुतिरूपताया आदत्तूमशक्यत्वाज्ज्ञानस्य 

सन्न्यासाश्रमीणकर्मेशेषपत्वमिति यदुक्तं तदश्चुण्णमिल्थः। एतद् 
भावशब्दाश्चेति सूत्रं पठ्यते । तत्र च भावशब्दादित्यस्य विधिर 

व्धाद्विदयथैः । तथाचापूचंत्वदिव न पदक्ञानस्य विधेयत्वक्य्पन 
किन्तु पदवित् स्यादिति विधिशब्दाद्पीरयर्थो वक्तव्यः। "कुयात् म 
येत कन्तेभ्यं भवेत् स्यादिति पञ्चक्रम।पतत स्यात् सव वदेषु निय 
विधिरक्षणम” इति वाचस्परतिलिखितान्न्यायविदां स्मरणात् । नः 

विधिवौ धार्णवदिव्यत्रैतस्पैव स्यात् पदविदिति श्रुतिव्यास्यानेनं 
उगरुत्पादितमतः प्रयोजनाभावानुपेक्षितमिति प्रतिभाति । खेखकद 
धात् वुरितं वेति जेयम ॥ 

अन्येतु, स्तुतिमान्नरमिल्यादि दिसूश्रमधिकरणान्तरमङद्गीश्चः 
स एष रसानां रसतमः परमः परावो ऽएटमोऽयम् । उद्रीथ इत्याच 
श्रुतयः किमुशीथादि स्तुत्यथा उतोपासनविष्यथा इति संशये, उदर 
थादिकमां कान्गुपादाय रावणात् स्तुत्यथा इति शद्ूमयाम, अपू 
त्वादिष्यथोः । उ्नीथमुपासीतेति विधिशब्दाश्च तथेत्याहुः । तः 
पारिग्रवादिसूभ्रत्रयमप्यधिकरणान्तरत्वेनोक्त्वा अश्रीन्धनसूषर, पुर 
धार्थोऽतःशडादित्याधाधिकरणध्य फलोपसहाराथमिति चाहुः 
तक्नास्माकं रोचते । विद्यायाः खतः पुरुषायथत्वसाघनाय संन्यास, 
तदङ्त्वसाघधनाया चाऽऽचायेस्य प्रदसत्वान्मष्ये उद्रीथादिषिवा 
्रसङ्कस्याददनादिति दिष्ड् ॥२१॥ 

पारिप्ठावाथो इतिचेन्न विशेषितत्वात् ॥ भ्राशङ्कान्तरं परि 



३ अध्याये ४ पादः। ९३१३ 

अय प्रकारान्तरेण शङ्कते । भूगुवे बारुणिवरुणं पितरमुप- 
समार। अधीहि भगव इति होपममाद सनत्कुमारं नारदः । प्रवदनो 
ह वै देबेदामिरिनदरस्य प्रियं धामोपनगमेवाधुपाख्यानेि प्रय 
धिद्या निरूप्यते । सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लवे सतीति श्रु- 

या दमनरेपलयं तेपामवगम्यने । हमने शब्दमात्रस्य प्राधान्यनाथ- 

हानस्यातथालादृषेशान्ताख्यानपरतिपाय्ं हानं मन्त्राथव्रदभयो- 
जकपिति कर्मरोपत्वमपि न वक्तु शक्यम । प्राधान्यं तु दृरापा- 

ष्प्  पमिण एवामिद्धिग्यिाह । पारिप्यवार्था इति । उक्तरीया 
सर्वा उपार्यानश्रुतयः कर्मरेपभूता इयर्थः । अत्राचाय एवमपि 
करपरोपलं ज्ञानस्य न सम्भवरतीयाह । नेदि । कुनः । विक्पित- 

लात् । करपणः मक्राशाज्ज्ाने वरिोपितमधिकरधमविदिणएत्रनोक्त- 

पिति न ज्ञानस्य कमशेपलरमियर्थः । ननु विज्ञेपितल्रमाख्यानप्वे- 
्रे्परयोनको रेतुरिनिचेन्मवम् । आचा्याशयानवगपात् । तथा- 
हि । पूर तुप्यतु दजन इति न्यायेनाख्यानानां शमनकपत्वमु- 

वेक्षिल्रोच्यते । न द्रार्यानेप्वेत ज्ञानं निशप्यते, किन्न्यत्रापि। 
तथाहि । तेत्तिरीयके पटथते । वद्यपिदाप्रावि परं, वदेपाऽभ्युक्ता, 
सय ज्ञानमनन्तं व्रह्मत्मुपक्रम्य माहार्म्यापरशेपङ्गानाथमाकाश्रादि- 
कर्तृलमुकवाऽ५नन्दपयलं रमरूपन्वमुक्तरा,भीपाऽस्मादियाना ष- 
वनियापकलयं चोक्त्वा भगवानेव पृणानन्द इति ह्नापनायानन्दरगणनां 

छरखा आनन्दमयं पुरुपोत्तमे प्राप्तनानुमूयपानानन्दुम्वष्पे, यतो 

दतुमेषा त्रिसूश्रीत्याशयनेतस्य पूयपक्षां रमवतारयन्ति । # भये- 
स्यादि # । # तेधामिति # । उपास्यानानाम । र धर्मिण पवासि- 

द्धरिति # । धर्मिणो क्षानस्यैव अप्रयोजकत्वादमिदेः । पर्हिारां- 

शामवतारयन्तो भ्याकुवन्ति। ॐ अत्रेत्यादि श्र । ॐ विापितमि- 

ति % । विरोषः सञ्जातोऽश्यति विशेषितम् । भध्िकथमर्षिशषटत्वं 



९१२१४ सपरकाशे अणुमाप्ये । 

धाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहेयादिनोक्ता तद्विदो माहा- 
त्म्यसुच्यते । एतस्ह वाप न त॒पति किमह साधु नाकखकि- 
महं पापमकरवमिति । अत्र ज्ञानवान् स्चिदरपदेशकालापरिच्छिन्न 
सर्वकर्तारं निरध्यानन्दात्मकं सर्वनियापकं मनोवागगोचर पुर- 
पोत्तमं माप्नोति । कर्मं तु सयं ढेशासमकं तदवा शास्पेवानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि पाजामुपजीवन्तीति श्रुवः धुद्रतराऽऽनन्दजनक- 

स्वगपश्वादिफलमाप्रो तीति विहितनिपिद्धकर्मणोश्वाप्रयोजकरते त- 

स्मन्नुच्यत इति कर्मणः सकाशाञ्हञानस्य निरखधिरेव विशेष उ- 

च्यत इति न धम्यामिद्ध बा कमेशपलं ज्ञानस्य सिद्धयति ॥२ 

तथाप्याख्यानपरतिपादिवविच्ानामसिद्धिसेतिचेत्त्राह । 

तथाचेकवाक्यतोपवन्धात् ॥ २३ ॥ 

यथा केवसश्रुनेधिचापाध्रन्यं तथेबोपाख्यानश्रुतीनामिसयः । 

चक्रारेण प्र्रोत्तरनिरणौनाभरपरनिपादनम् । महतामिवात्र पररत्तिः । 

सापि बह्मायासपूर्थकेति विच्यामाहासम्यज्ञापनं प्ररोचनज्ाधिकमुपा- 

ख्यानानामुपाख्यानं विनेव॒विद्यानिरूपिकायाः श्रुतैः सकाशा 

दिस्युच्यते } तत्र हेतुरेकवाक्यतापतरन्धादिति । जाचायवान् पुरूष 

च परमानन्दरूपफलटजनकत्व हेयम् । तदेवाग्रे व्युत्पा्यम् । शेपं 

स्फुटम् ॥ २२॥ 
तथार्यकवाक्यनापद्न्धात् ॥ सूत्रप्रयोजनमाहुः । # तथा 

प्पीत्याद्र # । # असिद्धिरिति # । कमेशषत्वाभावम्यासिदिः । 

तथाचारशङ्कान्तरस्य निदृत्तत्यऽप्युक्तारङ्धमया अनदृत्तत्वादैकद् श 

द् पपरिहारायेदं सूत्रमित्यथः | व्याकुवन्ति श यथेलयाद # । शप्र 

रचनं चाधिकमिति # इदमवान्तरफलमाधकम्। कथमफवाक्यता 

पबन्ध इृत्याकाट्कायां तामुपपाचाहुः । # आचायलादि ऋ । सवाः 



१ अध्याये ° पादः। १२१९ 

५ छ, प [ ॥ श 

बेदेति श्रुयेकवाक्यनाङ्गानमारत्यानं तिना न भवतीति वदथमु- 
वन्ध [9 च कपे > य (न ० अ च प इह म 

पवन्धाद् गुरुरिप्यक्यो पवन्धादिसथः । अथव्रोपाख्यानरदहितायां 
न | [ म म [+ बक [न क 

श्रता यथाङ्गाने निश््प्यते तथवराधीदि भगत इ।त हापमसाद सन- 

त्कृमारं नारद इयाद्राल्यानेप््रपि निग्प्यत इयना।र्यानश्रुयंक- 

वक्यतयैवास्याने ज्ञानस्वरपोपवन्धात् प्रतिपादनादरियधः । ने- 

केट्र्वाचनापनदन वस्तुमती या तत्तदृगुस्नत्तार्छप्यक्रथा त- 
त्माप्रीप्यम्ोद्यत । अन्यथा मापीप्यामम्भवादतः कस्पितत्रश्च- 

¢ क [न [^ १ । प [1 ¢ ऋ, 

ड्ानरामः । नस्वत्रमाप् पारस्य तव्राचक पथ्याम इावचदृ, 

उच्यते । अत्वमेपरकरणे, मनु्वस्यना रनयादीन्याख्यानानि 

सां परविद्यानां परत्रह्मीवा्म्तन्प्रासिरेव च प्रयोजनम् । आचार्य- 
वान् पुर्णा वदनि श्रनिर्छान्दाग्य श्वतकेतुपास्यान, यथा साम्य 
पुस्पं गन्धरारफय।ऽभिनिवद्धान्नमिन्युपक्रम्य पटिना । तत्र तदृदष्टा- 
नतन भआानायाच्िष्यस्य व्रह्मन्मानादद्कं श्राव्यत । अतः सवा पव 
चिद्या गु्रिप्यमाक्राद्रः । तदनच्छरग््युनमकवाक्यतासनम् आ- 
स्यान मवनीशन तदथं तवुपचन्धात् । 

तथाच ऋवल्धनां यथा न हमनद्वापन्वे तथा आस्या- 
नो क्तानौमपि नव्यथः । अन्य तु सूत्र पकवकक्यापवन््ादिनति पाटम- 
द्ीङृत्य पफवाकयनयापवन्यं व्याकु उन्न पकयाक्यपदं भावव्रधरानं 
वेधयन्ति न कथिद्धिदाषः | नन्यवमान्यानरगहनानामप्यान्व्राना- 
ाथाक्ाटन्वात्तासामवनच्छपय्ये, न न्वाय्यानवर्नानां नच्छष्न्व- 
मिनि नाक्छकापनित्रलिरन्यपश्नायां पश्चान्नरमाद्ुः। # पअयवत्यादि # 

तथाच यदि तत्रास्येदवाच्येन तन्परल्यमवस्या्न ज्ञानपरन्वम । नि- 
रूपिन तु ज्ञानस्वरूप पनामामपि कवद्टविद्यादादन्यमनान दाप द- 
व्यथः । मूष उपापमसगक्रथनस्य तात्पयमाद्रुः । # नक्ल्यव्याद् कैः 

अत्र पुनरात । # नन्विन्याति # पं पूवव्याण्यान तामामुषा- 
ख्यानाकाटा. ठितीय चापाव्यानानां नदाक्ाद्धानि पग्म्पगक्राद्रयेक- 

वाकयन्व उमयविध-वाक्रयानां पारिप्रुयदापना अद्ण्डवार्निनि नथ- 

दर्थः । अन्न समदत । # उच्यत इयाद् # तथाच प्रकरणन 



९२१६ पपरक अणुभाप्ये । 

यत्र पठितानि तत्र सामान्यतलतेषां विनियोगः, सर्वाण्यास्याना- 

नि पारिष्छे श्पतीयनेनोक्त इति सवशन्दस्तदाख्यानपर एव, 
न लाख्यानांन्तरपरोऽपि । प्रकरणस्य नियामकताव । एवं ष 

ति, यदा पारिपुत्राख्यकर्मपल्तावतदा विदेषविनियोग उक्तः 

पारिप्ठवमाचक्षीतिति । तत्र परथमे ऽहनि मनुभवस्वतो राजेति । 

द्ितीयेऽहनीन्दरो वैवस्वत इति । तृतीयेऽहनि यमो वैवस्वतो रा 

नयाय्याख्यानविशेषा बाक्यदेषे धिनियूज्यन्ते । आख्यानसामा- 

न्यपरते ठहोषिकेष उपाख्यानधिशेपविधानं न स्याव । अत 

एव पारिष्टवमियेकवचनमतो नाख्यानान्तरगन्धपतम्बन्धोऽपि । 

प्रापकाभावात् ॥ २३ ॥ 

अत एव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ २४ ॥ 

एं पुरपार्भोऽतःशब्दादितयुपक्रम्य ज्ञानस्य फलसाधने क्म 

ऽनपेक्तलमुपपाच ततरैबोपपतयन्तरमाह । यतो ज्ञानी ज्ञानेन स्वय 

मेव यज्गात्मको जातोऽत एव जरमयाग्निरैात्रेऽग्नितदिन्धन सामिदा 

स्ैरब्दाथेसद्धचावगमादनेन वाक्येन विद्यानां न कमरापत्वस 

डिरिलयथः । उक्ते्थ लिङ्मप्युपोदढलकमाहुः । # पव सतया 

हि #। #‰ प्तं सतीनि # प्रकरणसंनिधिभ्यां सवशबदाथमदुःर 

सति । तथाचदं लिङ्गमपि सङ्कोचे मानमिल्यथः। नु, मनुंवचस्वः 

इत्याद नि तत्तदहनि पूवमाख्यातव्यानीदयमिप्राय्ण वि्पविधान 

मिष्याशङ्कावारणाय गमकान्तरमाहुः । # अत परवेद भ तथा 

यदि तथाभिप्रयः स्यत् तदा बहुवचनमादिपदं वा प्रयुक्तं स्यादत 

स्तदभावान्न तथेव्यथः । एवश्च पारिप्लवसूत्रे यो विशेषितन्वरूपा ह 

तुरुकतः स एव प्रतेतगण्याख्यानानि व्यावत्तेयन् स्वशब्दाथस 
ङ्ाचं बोधयतातिन काऽपि शङ्कति तत्पयम् ॥ २३॥ 

अत पव सभ्रान्धनाचनपक्चा ॥ सूत्रप्रयोजनमाहुः । पवाम 
स्यादि । व्याक्ुवन्ति। #्य त दह्याद् #। 
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दि, वेदादेयं आभ्यादयसेषामनपेक्ोक्ता । श्रुतो तैत्तिरीयके 
पठथते । तस्यैवं वरिदृपो यङ्गस्यासा यजमानः श्रद्धा पत्री शरीर 
मिध्पमुरो बेदिरछोमानि बर्विदः शिखा हृदयं युषः काम आज्यं 
मन्युः पु्तपोऽग्निरिखादि । एतेन यदन्यस्य यजङ्तासम्पादकं 
तस्य स्वक्रायमाधने कथं यज्गापेक्षा भवेदिति भावः भुच्यते।२४॥ 

सपक्षा च यज्ञादिश्रतेरखवत् ॥ २५ ॥ 
उक्तन्यायेन क्षानं प्रति कर्मणः फलोपकारित्वाभावेऽपि 

स्वरूपोपक।रित्रमस्ति न तेति चिन्यने । तत्र नेति पूवैः पक्षः। 
गुरुपमत्तितदुदरेशरे तत्मम्भवरादाचायंवान् पुरुषो वेदेति श्रुतेः। 
अत्र मिद्धन्तमाह । सवपिक्षेति । सर्वेपां कर्मज्नानभक्तीनां पुरुषो- 
तमङ्गानोतपत्तात्रस्यपेप्ता । अत्र प्रमाणमाह । यद्गादिभ्रुनेरिति 
यङ्गादिनिरूपिकरा श्रुतिरेव परमाणं यत इयथः । इदमत्राकूतम् । 
पुरुषोत्तम एव स्नन्तपुरपाथर्पस्तत्मापिरेत फलम् । तत्र मरेभ- 
भक्तिजं तज्ज्ञानमेव साधनमिति ब्रह्मविद्ाप्राति परपियादिना 
एतद्रिदुरमृतास्ते मवन्तीसादिश्रुतिमहक्षश्च मतिपा्रते । अथेतरे दू 

दपं स्फुटम् ॥ २४॥ । 
स्व॑पश्वा च यज्ञादिधरनेरभववत् ॥ अधिकरणमवषताश्यन्ति । 

# उक्तन्यायनेत्यादि # । पूव्राधिकरण पुर्पोश्षम पय वुरवाधस्त- 
त्प्रामिश् कवटाज्हानदेवति प्रतिङ्घाय शाद्दायनाम्नत् साधयित्वा 
हाबदस्य तन्साधकत्वं व्युत्पादितम् । अन उक्तन न्यायन दाद्धन शानं 
प्रति कमणः फन्टोपक्ारिन्वाम।वऽपि कमणां स्ाथक्याय स्वरुूपाप- 
कारित्वं यतुकतं तद्युक्तत्वादस्ति, उनायुक्तत्वान्नास्तीत्यनवूस्मिन्नधि- 
करण विचार्यत शन्यथः। सिखान्तं व्याक्रुवन्ति । # सर्वैषामिद्या- 
दि #। तथाच मागत्रयापक्षाकयनात्तत्तन्मार्गोक्तानां कमणामपेक्षा- 
स्तीत्यर्था बायितः। यह्वादिपदे आदिराद्दन शमदमादीनां कर्मणां 
भगवद्धमरूपाणां शरणगमनादिकष्मणां च संग्रहः । यष्ठादिकमंणां 

१५३ 
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सममोपयन्तीति श्रुया ह्ञानरहितानां दुःखमात्रप्ाप्िरच्यते। ए 
सतति सतो ऽपुरुपार्थरूपे यज्ञादिकं मवाधिन्छप्रतिपादि का श्रुतिः 
निरूपयति ततपर्मथा पुरूपार्थपराधनवेनपरोनि मन्तव्यम् । तर्च 
निष्कामतेव कृतं तथा । अत एव बामजनेयश्चाखायां यथा. 
करी यथाचारी तथा भवति साधुकारी माधुमभेतरति पापकरागी 

पापो भवतीतयुपक्रम्य पयते । तस्माल्टोकात् पुनेेयस्म खकरा 
य कर्थण इति तु कामयमानोऽथाऽकामयमानो योऽकामो निष्क 

आसलक्राम आप्तकामो भवति न तस्मात् प्राणा उकरामन्त्रः 

पपयनीयने व्रह्म सन् व्रह्माऽप्येनीयादि। अत्र, अथाकामयमानः 

कर्ता निदप्यत इति शेषः । यः पुपान् करमकरतावकरापम्तना नि 

ष्कापः सन्नात्मकामो निसपिस्नहयान् प्रभो तनो भगव्रसाप्य 

ऽ१परकामो मवतीसर्थः । अत्र यथाकारीयादिना कमकनुरेबोप 

करमादथाकरामयमान इयनेनापि तथामृतः स एत्रोच्ये । एवमा 

सतकर्मणि प्रद्यय विविधफरानि सरयमवोक्या जनान चरामि 

तवानिति सोक्तङृरणाच्चिरेण दयया निष्कामे करति मकम 
तयाऽपि क्रियमागन वदिककर्मणाऽनेकजन्पमिः सस्करारपिगप् 

भ्रचयेनापि तथा 1 कपये पके ततो ज्ञाने प्रवर्तते इयादिस्मृति 

विद्याखवरूपोपक्रारकत्वे कथं यज्ञादिश्रुतेः प्रमाणस्वमित्याकाङ्भाय 
तदुपपाष्ूयन्ति । # इदुमत्रत्यादि # । * प्रं सतीति #| अन 

प्रकारेण ज्ञानश्यन्यकर्मणां दुःखध्रापकण्व सति । # मन्तव्यमिति # 

निरूपणान्यथानुपपस्या मन्तव्यम् । # तथति # । पुरुपात्तमन्ञाः 

साधकम् । अथाक्रामयमान इति श्रुनिभागं उयाक्रुवन्ति । # भ 

त्यादि #*। # तथा भूनः स इति # । पलान्यपि तु कर्माणि सङ्कट 

कत्वा फलं तथेति गीतावक्यादक्रामः कमना निष्कामः फल । प 

द्रिविधकनैनिरूपणन यत् सिद्धति तदादः । # प्वं सति सदित्य 

दि #1 उक्तमर्थं स्मत्यापष्ट्नन्ति । # कषाय हत्याद् #। ० 
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भ्यश्च ज्ञानो्नो क्पिक्षाऽम्तीति । चक्रारेण पुषटतरद्ीकरतस्य 
सर्वानपक्षान मा समुच्चीयते । अत एव्र, नायमामेयादिश्रुतिनं 
परिश्रय । ननु ज्ञानद्रारा कमादीनामतर एफलमाधक्रल्मस्तिति 

शङ्ानिरामाय दृष्टान्तमाह । अध्वतरद्िति । यथा स्वेएफलमाधक- 

दङग्यवधाना मकदेश्ञातिक्रमे<ययम्य साधनन्वं, न तु तत्तत्फनमि- 

द्वावपि तथाधमानिकाध्यानिमिकादिविकरमरतिवन्पनिद्रननरेव वेषां 
(ए पी 

म्यादामार्म कपापनश्चच यद्यपि मगवन्माक्नानकार दयुन्पादिता, तथा- 

पि टनुवोध्रके यत्ादिश्रूतिपद भदिशन्दन नन्िरायाद्क्तानामानन्व्- 

मयाद्पामनानापन्यत्राकानां हामादानां तानापक्रारणाम, तथा भम- 

करन्यपयागनां गापान्धनापनीयाद् कानां दार्णगमनभ्यानग्मसननज्ना- 

दानां च मेग्रदात्तरपक्लापि चाध्या । ाप्याग्रमसच्रषु व्युन्पादाय- 

प्यते । चकाराथमाद्रः | # चक्रारणत्यादि #।# मनि # । भव्रा- 

ऽननायि | मात्रस्य चक्रारस्याथ ध्ानायपिर्यापश्रऽनान्त। # अनं 

व्यादि #। # आन पचति # मागमदष्रव । नधाच माध्रनदवा- 

यात्य कमायश्चा. नन् सिजद्दायासमित भावः। भद्दं बाध्यम् । 

पुर्पोलमन्नान हि मागगदन सामान्यलश्चनुवयं वा । तत्र कममा- 

म यद्राविभवति नन्सच्वगुणमाध्रारादरन्य नत्रान्लयामिन्यायन प्राचि 

ह्य सस्व स्वान्नमूनं करन्वा नन नन सेपश्राविनवनात नान-दक्ना- 

द्वियजञपु ततद् पाविमायवादवगम्यन । प्रानम्रा्म न्वक्नररुपगरेचावि- 

अथनीनि, य स्वश्वरमनिर्ददयमिति मानावाक्यमरन्दभादनगम्यन ! 

ब्रानमनिसाहिन्यतु यद् विषं तदरनुसारणाव्रभयानि। धवं कवन 

ऽपि विहिनमाक्तमामऽपयि न्तवुपासनावाक्यरनक्रनुन्यायादुवमीय- 

त । आर्वाहिनमन्तिमार्म नु वरणानुमारण्राविमवरनहन चरण्रभ्रन्या- 

दिमिस्यसायत । नत्र विहिनमागत्रय च ननलन्मयादामा्गीग्रमा- 

्लान्कारि माध्नपिक्ना । पुषा तु वरणमाव्रकमाध्यत्वान्न तदपेक्ष 

सयुभयमप्युपपन्नापनिनि। ननु सवयिक्षापद् कमलानमक्ताना परूपात्तम- 

हलानप्पश्चां व्याख्याय यत्नादिश्रतरिन्यम्याथव्युन्पादून दिविष्वं कमक्र- 

सार वयास्याय निष्कामक्रत्तुः कमापक्नामात्रं व्युन्पादूनम् । ततश्च 
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साधनलं, न तु भगवत्पाप्ठावरपीयथः । श्दं च युयुक्षुभक्तविषयकः 
मिति ह्यम् । आसन्तिकभाक्तेमतां भक्तीतरानपेक्षणात् ॥ २५ । 

शमदमादुपेतः स्यात् तथाऽपि तु तदिधे- 
स्तदङ्गतया तेषामवद्यानुष्ठेयलात् ॥ २६ ॥ 

नतु तस्मादेवंबिच्छान्तो दान्त इयादिना शमादेरेष श्ञानमा 

कषाने कमौपेक्षासिद्धा, न तु क्षानभक्तयपेक्षेति तत्कथनस्य किं प्रयो 
जनमित्याकाङ्कायामाहुः # इदं चेत्यादि # । # इदमिति # । क 
मंपिक्षणम् । # भक्तीतरानपेक्षणादिति # । अतीतपादे, सेव [ह स 
त्यादय श्स्यत्र निर्णीतत्वेन तथात्वात् । तथाचेकाद शस्कन्धे योगा 
खयो मया प्रोक्ता इत्यत्र कमक्ञानभक्ती रक्त्वा“ निर्विण्णानां ज्ञानयोग 
कमेयोगस्तु कामिनाम् । ननिर्विण्णोनातिसक्तो भक्तेयोगोऽस्य सिदि 
द" ति कथनेन तस्य तत पव सिद्धिरिति मुमुक्षमक्तस्य सोपाधिक 
स्नेह वस्वास्तस्य फमापेक्षणं युक्तम् । अन्न वाक्यसन्दभ योगशाददेः 
पुरुषाथैप्रप््युपाय उच्यते । श्ञानशब्देन, सवैमूतेषु यनेक, केवर 
सासतविकं क्षानमित्यादिवाक्योक्तं ब्रह्मैव सर्वै, वासुदेवः स्वमित्यः 
पयेवसितं सास्विकं ज्ञानमुच्यते । कमशब्देन च पृवेकाण्डाद्युक्तम 
व्रिहा्रादिलक्षणं विहितं कमोख्यते । मक्तिशाब्देन च तापनीगीताश्री 
भागवताद्यक्तो भगवद्धिषयकफः स्नेह उच्यते । अत पव प्रयः स्षस्ष 
प्रकरणोक्तसाघनसहिता भागंशदेन भ्यवह्धियन्त इति सोपाधिभक्त 
श्य तद्पेक्षणं युक्तमेवेत्यथेः । तस्मादस्ति हानस्वरूपे सवं पेक्षेर 
सिख्म ॥ २५॥ 

शमदमादुपेतः स्याल्तथापि तु त॒दिषेस्तदङ्कतया तेषामव 
हयानुष्ठेयत्वात् ॥ सुत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि # । तमेतं वै 

धाजुषचनेति शुतिलिङ्कायमाषेन विधास्तुत्यर्थ, यहाचयुषादस्य शा 
क्यवचनत्वात् । विधार्थिनः, शान्तो दान्त शति शरुत्या शमादीन 
साधनानां विरोषतो विधानाद्क्तिमार्गे$पि, ञच्कारेणान्तरितं कुत्व 
यो अपति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुं तस्येवासौ दरदात्मङूपमिलया 
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धनमुच्यते, न तु यङ्ादेरितिचेत्ततराह शमदमाशपेनो भक्तिपा- 
ऽपि स्यादेव यद्यपि तथापि तदङ्तयाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येदिति 
हञानमार्गयङ्गाना इतंयेव शमादिविपरहतो नमा तेषामवह्यानु- 
्ेयतात्तथा विधिरियथेः । भक्तिमार्ने सत एव शमादीनां सम्भ- 
वेऽप्यावश्यकत न तेषामिति भावः ॥ २९६ ॥ 

सवोन्नानुमतिश् प्राणायये तदशनात् ॥ २७ ॥ 
ननु सत्वश्षोषकतेन यद्वशमदमादेर्पिपानपमिति मतं नोपएष- 

दिशतीनां नापनीयेषु दशनाश्च तत्करणमेव युक्तं, न तु यक्षादिकर- 
णमिति पूर्वाक्तहेतोवाधिनत्वामित्याशद्य॒तत्परिहारमादहन्यथः । 
सूं ग्याकू्वैन्ति। # दामद्मेन्यादि # । तथाविधिरिति #। साघन- 
स्वन विधानम् । तथाचानया भुल्या क्ञानमार्मीयस्य साधनान्तर- 
मधिकं विधीयते इति तपषामवश्यानुष्टयत्वम् । तत्र च न यज्ञादिकं 
निपिद्धत शति तेषामप्यनुषयत्वम् । यद्यपि तत्र लिङ्ाचभावस्त- 

थादि विविदिषन्तीति फलसंयोगस्याऽपूवत्वात्तत्र रात्रि सत्रवद् दि- 
्टाञ्निदोबस्थ, उपरि हि दवभ्यो धारयन्तीति वाक्य स्मिद्धारणव् 
विधिः कल्पयितु शक्यत शति तेषामपि हतुन्वमदण्डवारिनामितनि न 
पूर्यो्तहेता्चौधितत्वमित्यथः। पतेन भक्त मरागव्यवस्थाप्यथातः सि- 
देत्याहुः # भक्तीत्यादि # । भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रापाधिनिरादय- 
नेषामुस्मिन् मनःकल्पनमिति मक्िलक्षणात्ताददयां सत्यां तन्मा खत 
पव शमदमादीनां सम्मवान्न तेषामावदयकनया विदहोषना विधन 

म् । अत पद तत्र एतदव च नेष्कम्येमिति सन्न्यामङपन्ये धावित- 
म् । तथाच ानेऽन्तरङ्काणां शमादीनां बहिरङ्गाणां यकानां खा- 

ऽस्स्यदेक्षा । भक्तो तु तेषामथौत सिद्धिरिति भव इत्यथैः ॥ २६॥ 
सर्वाश्नानुमतिश्च भ्राणाप्यये तद देनात्॥ मनत्रेव किव 

परिहरतीर्याशयन सु्रमवतारयन्नि । # नान्विस्याहि # तथाच य- 

था प्राणसंवादखधुतिभ्याम् माहारराधकभुत्युक्तमपोचन, तथा 
ताभ्यां शमयश्टाचपवषादोऽपि वक्तुं शक्यते । तस्मात् सस्षश्युदधययै 
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दयते । आहारणद्धो सख्गुद्धरिति श्रतेसद्ररुढा सर्वान्नभक्षणा 
नुमतिरपि यतः श्रुयते छन्दोगानाम् । न हवा एवे विदि मि 
नानन्नं भवति, तथा वाजमनोयनां, न ह षा अस्यानन्नं जग 
मवर्तीयादि । तस्मात् सक्छथुद्धय्थं यङ्गादेन पिधानमिति भा 
पिपयव्यस्थामाह् । आहारदोरभ्येन प्राणाख्य उपस्थिते पभ्राण 
धारणस्य ज्ञानाऽन्तर इतममाधनसेनाहारस्य देहपोपक्रसेन ततं 
बहिर इत्वात् तदनुमतिः क्रियत इयथः । अत्र प्रमाणमाह । तः 
शनादिति । चाक्रायणः किरपिरापदरत इभ्येन सामिषादिताः 
कुरमपां शधववदरेयादिश्चतिदश्षनादि यथः । यद्यपि ज्ञानमाधनसेः 
स्णुद्धेगपक्षितलाजनि ज्ञाने तन्माघानपेक्षणादेवंविद्रीति वन 
नात् तादृशे सावदिक्यपि तदनुमनिर्नानुचिता । अपि स्मरेः 
यनेनावरिुपोऽप्यनुमतवरह्यमाणलास्च । तथराऽप्याचर्यणाव्स्या 
विक्ेपत्निपयकखमुक्तं यत् तेन ज्ञानिनाऽप्यऽनार्पादि विहितस 
गोऽग्राहतकररणं च चित्तमाणिन्यजननेन ज्ञानतिरोधपायकपिं 
श्रुयमिमतमिनि ज्ञाप्यते । अत एव श्रीभागवते द्वितीयकः 
“विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रसक्सम्यग्वस्यितम् । सयं पृणमनाय्ः 
निर्ण नियमद्यम् । ऋष विदन्ति मुनयः परषरान्तासिन्धिया१ 

य्षरामद मादरेने विधानं, किन्त्वतानि घाक्यानि विश्रास्ताव्रकान्यवे। 
प्राप्त तानिन स्तावकान्यापि तु विरोपविघानाथोन्यवति हृदि 
अन्नमक्षणवाकयव्यवस्थामाहद्यथः । मूत्रं व्याकुबन्ति। # आहा 
ल्याद् # । # क्रियते इति # प्राणघारणाथ क्रियत । तथाच सव 
छ्नानुमतज्गानान्तरङ्गमाधनाथ व्यवस्थितन्वनास।वदिकत्वान्न लः 
सार्वादकानां सस्वशाधकसाधनानां ज्ञानमार्गे वाधः हाक्यवचन ' 
त्यथः । अत्र किञ्चिदराशङ्खा परिहरन्त। # यद्यपील्यादि # । #: 
थापील्यादि च #। ननु मवत्ववं क्ञानमार्म तथापि भक्तिमार्ग श 
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याः । यदा तदरेवामत्तङम्तिगोभूयेत विष्टुतप्" इति व्रह्मणाक्तम् । 

“ज्ञानिनामपि चांमि देत्री भगवती हि मा। वल्ादाक्रृप्य मो- 

हाय महामाया प्रयच्छनीनि'" इति पाकरण्डयेनाप्युक्तम् । एषा 
बानमार्मीयज्ञानवनो व्यवस्थरति जेयम । भक्तिमागीयस्पवमापद्- 
सम्भवात् । ̂  अनन्याशिनयन्त मां ये जनाः प्रयपामते। तेषां 
नियामियुक्तान। वागन वरहमम्यहप'' दूति मगवद्राक्यात् । मा- 
पत्रय मपरद्नमायामनान्तरन्तितरयत्रैव दारण पुरूपात्तमज्नान्न 
एत्र मायानणाक्तरश्षरमात्ङ्गानवनां तथाल्यमुचिनम ॥ २७ ॥ 

अवाघराच ॥ २८ ॥ 

आपदि तथास्नमक्नषणनाचतताशुद्धयमम्भवेन तञ्जनिनपरतिव- 
न्धाभाताच्चन दाप दयथः ॥ २८ ॥ 

अपि स्मयते ॥ २९॥ 

आपद्रविदृपोऽपि दप््म्षणे पापामातरो यत्र स्पत तत्र 
विदि श्रयनुमत का द्यः । म्मूनम्तु ` जीवनान्ययमापना 

गा ऽन्नमात्ति यतम्ननः । दिप्यतं न म पापन प्रद्रपत्रमिवाऽम्भ- 

सा" इनि। अयता विदृपोदृष्कमीनम्वन्या. ज्ञानाप्निः सवकमाण 
मस्यतात् कलन तवति स्पयतम्पीययः ॥ =“ ॥ 

जयन म नन 

नुमाद्ानां मच्वशाधक्ानां स्वभातनः प्राप्नन्तरनतदयक्ानिवन्धाभावा- 

तम्या अनपम्थिनं पृवन्छानमनरपिनन्र चकनुमदक्यत्यानम्य क्रा ग- 

तिग्त्यिन भादः # भक्तिमा्म।यस्यवामानि #। ननु यद्यवे नदरा ज्नान- 

मार्मीयिम्य कथमाप्तिरन्यत आदुः # मामवन्याद्ि # नथाच माया- 
तरणाभावादापन्तिमन्वमिन्यथः ॥ २७॥ 

अन्राधाञ्च ॥ २८ ॥ 

आपि स्मयन ॥ २९.॥ 
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शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३० ॥ 

यतो हानाग्निरेव पर्वकमदहनसपथं हति फलदकायां काम- 
कारेऽपि न दोषाऽत एव साधनदशायां तदभावेन तस्मादेवंवि- 
च्छान्तो दान्त उपरतस्ितिष्ुरियादिखूपः शब्दः कापकारनिव- 
तकः श्रूयत इयर्थः ॥ ३०॥ 

एवं ज्ञानस्य कर्मनादाकते सिद्धे जातङ्ञानस्याश्रमकमं कर्त. 
व्यं न वति चिन्यते । तत्र फलस्य जातत्वाव् कृतस्यापि नाष्य- 
सेनापयोजकलान्न कर्तव्यमिति पूर्वः पक्षः । तत्र सिदन्तमाह् । 

व्रिहितलाचाश्रमकमोऽपि ॥ ३१ ॥ 

यथा ज्ञानिनामप्यनापदि शिष्टानामेवान्ञं भक्षणीयं पिहित्- 
त्वात् तथाश्रमकरमांपि कतैव्यमव नियं पिहितलादि यर्थः । यथा- 
ऽनापद्यशिष्टान्मक्षणे दापाय, निपिद्धताद् एतच्वोपपादिते, 
स्वाजनानुपरतिरियत्र । तथा निससागोऽपि प्रयवायजनक् इति 
तत् कर्तव्यमेतेति भावः ॥ ३१॥ 

यच्चोक्तं कृतस्यापि नाश्यतेनाप्रयोजकलतान्न करव्यमिति 
तत्राह् । 

शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ एततसूत्रत्रयभाप्यमतिरोहिता्थम् ॥ 
अन्ये तु, सवान्नानुमतिरित्यादि सूष्रचतुण्यारमकमधिकर- 

णाम्तरमङ्गीरृत्य किमध्र विद्यावतः सवीश्नमक्षणे विधीयत उत वि. 
च स्तुत्य कीरयेत इति संशये. न दयमपि, किन्तु प्राणरकार्थम 
भनुङ्ञामात्रम् । अतोऽथवाद् पवेति सिद्धान्तयन्ति । तदृप्यधि- 
रुदम् ॥ ३०॥२॥ । 

विहितत्वाच्चाधमरकममापि ॥ अधिकरणप्रयोजने पूैपक्षादि- 
कं जाहुः # एवं ज्ञानस्यत्यादे # । सूत्रम्यास्यानं तु स्फुरम् ॥२३१॥ 
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सहकारत्येन च ॥ ३२ ॥ 

शपदमादीनामन्तर इसाधनानां सहकारीण्याश्रमकमांणीत्येत- 
रषिः शमारिभिरपि ज्ञानं न स्थिरीकर्तुं शक्यमिति तानि कर्च- 
व्यान्येवेसर्थः । सपषारासनाजनकसस्वमावो यः कर्मणां मस 
ज्ञानेन नात्यत इति न सहकारितेऽनुपपत्तिः काचिदिति 
भावः ॥ ३२ ॥ 

एवं जानमार्गीयज्ञानस्थे्यमाधनमुक्ता भक्तिमागीयमाधना- 
नां मगवन्दररणादीनामित आधिक्यमावदयकरतां चाह ॥ 

स्थापि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३३ ॥ 
मगवच्छवणकीर्तनादयः साधनान्तरवद्रिहितलेन कतैग्या 

एव य्यीप तथापिं स्ैषापि अन्येषां युगपदूपस्थितो तदनुरोध- 

सहफारिग्चेन च \॥ नयु मानास्मूनो क्ञानस्थ सवकमनादाक- 
त्वमुक्तम । जातक्ञानस्य च क्षानं चसन दति नन कमना कथं तेषां 
सहकारित्वं युञ्यत इव्याशङडगयामाहुः । # संमारत्यादि # तथाच 

स्मृतवेघोऽप्रिदष्ठाननस्याक्तस्वादू य्थाभ्िरधांसि वृदेम्तवां धूमादिज- 

नक खमावं नाक्षयति, खथितिपयन्तमद्काररुपण सखयापयतिचत- 
त्स्वश्प, तददश्रापि स्वान्तगतमेव कमस्वङपं कत्वा स्वापयर्तति न 

सहकारित्व ऽनु पपलिरित्यथः ॥ ३२ ॥ 
सर्वथापि त पदमयलिङ्गात् ॥ पूत्र मवपक्षामूत्र सवपन 

करमहानभक्तीनां सगृहीतस्वात्तपु कमेणामद्काङ्तयेव सदरहो मुख्य- 
तया तु क्ञानभक्त्योरिनि पूर्य प्रथमकक्षाविध्रान्तक्षानमागीयक्षानस्व- 
यप्रकारं दरोयित्वाश्युना भक्तमार्ीयाणां ते द् रायनीत्याायेन सूत्र 
मवतारयन्ति । # एवमिलयादि # । # आहति # शाशरग्राह्मणब्य- 

भुतिधिचारेण, भरीभागवन् गीतावाकयव्रिचारण चादत्यथः। सूत्र 

व्याकुर्वन्ति । # भगवदिल्याि # । # अन्यपामिनि # माध्रमघमौ- 

णाम् । ननु तच्छब्दस्य पूर्वपरामरित्वात् पच चाभ्रमधरमाणां शमा- 

१५४ 
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मकृलापित एव मगषद्ध्मा एव कर्तव्या इयथः। कुतः। शरुतिषिद्रम् 
स्पृतिलिद्गाच्च । श्रुतिखिङ्खं तु, तमेत धीरो विज्ञाय भ्ञां कुर्वीति 
व्राह्मणः । नानुष्यायाद् वहृज्छब्दान वाचो विग्ापनं हिन- 
¢ = भ, $ = च, = 

हिति । तमेक जानथासानमन्या वाचा पिपुञ्चव्ाऽमृतस्यप सेतु- 
रियपि । अतरत्रकृरिण मगवदतिरिक्तं प्रतिषिद्ध तद्रपयकरत्नाना- 

नुं प्रयःनं श्रप्रणासकं विज्ञायेति विधाय स्मरणमपि तन्मात्र 

तरिषयक्रमेव प्रज्ञां कुर्मनिति वचनेन विधाय सरेकनिष्रनाहेतुभूना- 

नमि शब्दानामावसतनपर्थानुभन्धानमपि कर्तव्यं, नान्येषामिति 

नानुध्यायाद् वहूनि्यनेनेक्तवती । अत्रान्वितयुपमर्गण ध्यानम्य- 

पश्चाद् ात्रिखमुच्यते तेन योग्यतया श्रवणक.ततने एव तपरः 

भाविनी प्रप्य । स्मृतिस्तु श्रनि गायि गणनया 

हष्णशः स्मरन्ति नन्दनित त्ेहितं जनाः । व एव पद्रयरन्याचगण 

हीनां चोक्तन्वात्तान् विहायात्र तच्छद्धन मगवद्धमा पव कथं गर 

स्त इत्याश्ञङ्मयां हतुच्याद्य्रानन तामाप निरस्यन्ति । # धुनिः 

तु तमेव घर इत्याद # तथाच पूव सत्रप शसमद्वि्ना यज्ञानां २ 

चारारप्राह्यणस्थानामव परामरष्रत्वद्रूत्राप तत्रन्यमव सावन परा 

भृदट्यते। तत्रच पूवर तमव धारद।न वाक्यमवाक्तम् । तता वद् 

चुत्रचनव्राक््यम । तनः श्ास्नद्न्तवाश्य्रम् । अनतः सूत्रस्यन तच्छ 

न [नर्थ यत्पूत्र तदव पराम्नुदयतन । ध्रतावरपा पू मुक्तत्वभप यट 

पश्चाद्वचारण तदादश्रस्कन्य भगवता. ज्ञान कम च भक्छश्च। 

पश्चवूक्तत्वात्, तम मान मुण्डक्श्रु नश्चासमानग्यतया सम्यदरः 

माहान्म्यस्फारणाय पटठयन। कन लिद्गनात्र मगवद्धमप्रास्भिरित्याकरा 

द्धायाम् । इनरानुध्याननिग्घक्षयाक्यगनानूपमगस्य पश्चाद्भावि 

प्रकाशक्रत्वालद्रुन तत्पूत्रमाकिर्ना श्रतरणकत्तन भाप्यन । तन तदम 

न्तरं तत्सारभूनशरद्दाशथरानुसन्वानमव कदरन्न त्त्रन्यबा तद्र धमन्य 

नुवाद्कानाम्पा प बाध्यत हतन काऽपि दाद्ुमटश्ः । स्मातिटि 

वक्तुमाह: । # स्म्रातिर्न्विल्ादि # । अत्रापि प्रथमवाक्यं कलश्रुः 
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तावकं भवपरतराहोपरमं पदापम्बुजमिति । महात्मानस्तु मा पाथं 
दवीं प्रक्रनिमास्थिताः। मजन्यनन्यमनमौ ज्ञाला मृनादिमन्पययप् । 
मवत कीत्तयन्ता मां यनन्तश्च दृदत्रताः । नमस्यनश्च मां भक्तया 
नित्ययुक्ता उपामत"'इति । णेन मगव्रद्धमाणामासधमदेनान्त- 
न्वादाश्रमकपरणो देहर्मलन विर द्रन्वात्तदमिरोधनेतव तन् क- 

संव्यमिति स्थितम । अत एव भगवरद्धमाऽन्यधपं परतिपिद्धध तेषां 
सर््रभ्य आधिक्यं ज्ञापितं, मवा अयपात्पा सत्रस्य वक्षीयादिना 
भगत्रन्माहात्म्यपुक्तम ॥ ३३ ॥ 

अनभिभवं च ददायति ॥ ३४ ॥ 

प्राधान्यन मगद्रद्धमा पव कततय्या इन्यचोपोद्ररकान्तरपनेन 
उरयते । मर्ध पाप्मानं तग्ति, नने प्राप्या तरति, मर्व पाप्पानं 
तपति, ननं पाप्मा तपपीन्यादिना मगवद्रमानुगमेनाश्रमक्रमांकर- 
णजरपेरनमिमवं च श्रनिदरवीयन्यऽना मगवरदधर्मा एव मर्गेभ्य 
उत्तमानि साधरनानीत्यथः ॥ ३५ ॥ 

अन्तरा चापि तु तददृष्टः॥ ३५॥ 

सिन तषां करणं लभ्यत । एवं गीनावाक्यरपि भयम । सिडमा- 
# पननव्यादि # पनतपष्रम्नाय प्रदरनध्रनिस्यमव सिद वृराय- 

न्नि। # अन प्वल्यात् # । नथाचानन मगवन्पाहान्म्याक्तिरपि भ- 

गयद्धमाणामाधिक्य तपामवदयक्रतव्यन्य च दुमन्यथः | पनन 

आस्मिन् सूत्र त पयन्यवधारणन व्रद्ाणां युगपनृपम्थिनां भगवञ्ज- 

मानिरिक्तान् आचार्यो निवत्तयतीति बोाधिनम । पनवुपषम्भाग्रैवा- 

ग्रिमा पञमर्राति॥ ३३॥ 
अर्नामभवे च ददयतति ॥ अत्र साप्यमनिगाहिनाथम् । सर्च 

पाप्प्रनिं तरतात् श्रुतस्तु शारारघ्राह्यणस्था ॥ २० ॥ 
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भगवद्धप्य आश्रमधरमा हीना शत्यप्यऽल्पमुच्यते । अपि तु 

तस्मिन् पुरुषोत्तमे पर्मिण्येव ृष्टिस्तात्पर्यं॒यस्य ॒पुंसस्तस्याश्रम- 

धर्मा अन्तरा च फरपिद्धो व्यवधानरूपाश्चेति श्रुतिदषीयतीति पू- 

वेण सम्बन्धः । अन्तराशब्दो ऽजाग्पयात्मको व्यवधानवाचकः । 

तथाच श्रुतिः-एतद्ध स्म तरै तत्वे ब्राह्मणा अनूचाना विदाः 

प्रजां न कापयन्ते प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं 

लोक इति ऋणाऽपाकरणदेतुतेन खोकिकोक्षैहेतुखेनापि भना- 

धा अभीष्टवेऽपि तदुत्पादनव्यासङ्गन भगवदानन्द नुभवेऽन्तरा- 

धो मविष्यतीति वदृदृष्टथा तत्रोपेक्षां दशयति ॥ ३५ ॥ 

अपि स्मयते ॥ ३६ ॥ 

अपिशब्देनाश्रमधर्माणां तथात्वं फिपु वाच्यं, यतो श्रानत- 

त्वाधनतरैराग्यादीनामप्यन्तरायरूपलं स्मर्यते । “वस्मान्मद्धक्तिगु- 

क्तस्य योगिनो प पदास्मनः। न ह्गानं न च वैराग्यं पायः श्रेयो 
ख, (ष, प 

भवेदिति भगवद्वाक्यम् ॥ ३९६ ॥ 

व्रिदोषानुग्रहश्च ॥ ३७ ॥ 

स्मत हति पेण सम्बन्धः । ज्ञानादेः सकाशाद्धक्तिमाग 

भन्तरा चापितु तददषटेः॥ # ग्यवधानवा चक दति #। अन्तरे- 
इन्तरा, अन्तरण च मध्ये स्युरिति कोशात् । मर्ध्याखतस्य च व्य- 
घधायकत्वाद् व्यवधानवाचक इत्यथः । आश्रमकमणां कथं व्यव- 
धायकतवमित्याकाङ्कायां श्रुत्या तदुपपादयन्ति । # तथाचलया- 
दि # । इयमपि भरुतिस्तश्रलयेव ॥ ३५॥ 

पि स्मयते ॥ ३६॥ 
विरोषानुग्रहश्च ॥ 
पट् द्धाष्यमप्यतिरोहिताथेम् ॥ अनुग्रहस्तु धमौन्तरं रपा 

दयाचपरपयायम् । न तु फलदित्सा । यस्यायग्रहमिच्छामीति 
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फलतोऽप्युकर्षमाह । ज्ञानादिप्ाभनवस्छतुग्रहो सुक्तिपयन्त एव । 

भक्तिमाे तु, अहं भक्तपराधीनो खतन््र इव द्रिनेयादिवाक्यै- 

पि्ेषरूपो मुक्तादिभ्योऽपि भक्तानां व्यावक्तकों भगवदनुग्रहः 

स्मर्यत इयर्थः ॥ २३७ ॥ 
गृढाभिमन्धिमुदृधाटयन फलितपमथमाह । 

अतस्वितरभ्यायो टिङ्च ॥ ३८ ॥ 

अत इति पूरवोक्तश्रतिस्मृतिपरामशेः। तथाचेतरस्या मुक्तेरपि 
भक्तिमागींयतदीयन्वमेव ज्याय इत्यर्थः । अत्र हेतन्तरमाह । 

लिङ्गाचेति । मुक्तानां तु मायाविनिभुक्तमात्पस्वरूपमेव, न तु दे- 

हेन्दरियादिकपप्यस्ति येन भजनानन्दानुमवः स्पात् । भक्तानां तु 

दरेन्दियादिकमपि मायातन्का्यरहिनन्नेनानन्द्प्यन च भगवदू- 
पयोग्यतोऽपि तनतयसर्भः । न दि मुक्तात्मनां कश्चन भगवदुपया- 
गोऽस्तीति भावः । तदुक्तं श्रीभागवते, न यत्र माया किमुनाऽपरे 

वाक्यात् । अयमेव च पुष्िरिद्धनोच्यत । पौपणं तदनुग्रह श्नि वा- 

कयात् । पनत् स्र मन्पितृचर्णविरचित पुरश्प्रचादमयादास्थाप्रन्थ- 

विवरण प्रपञ्चितमिति नात्राख्यन ॥ ३७ ॥ 

अतस्त्विनरन्याया चिङ्ाश्च ॥ मुरि पञर्मा । # अत्र- 

ति #। भक्तिमामीयभगवदीयन्वस्य मुक्तिताऽपि उयायर्न्व । # स्वक- 

पमचति # तिष्ठतीति शाचः। # अनो्पीति # मगववुपयागिट्ि दस्थुन- 

द्ारीरद्वयान्मिकाया भजनानन्दानुमावमामग्य्या भाधिक्यादििनि। 

पनन "सर्वन्द्िधेम्नथाचान्नःकरणरान्मनार्भप हि । व्रहममावानु म- 

क्तानां गृह पव विशिष्यन नि निन्य स्मारिनिप । ननु भगव- 

वुपयागिन्वस्य कथं मुक्यपक्चया भक्तविकयटिदुल्यमितस्यपक्चायां 

तत्र प्रमाणमादुः। # नदुकमिन्यादि # । ण्लद्राक्य मायामम्गेग- 

हित स्थाने भगवदयु्रतानां कथनाद्धगवरता मुनसव्यत्वस्य पूव 
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हरेरमुत्रता यत्र पुगायुरा्पिवा इयादि, मुक्तोपसप्यतं चोच्यते । 
अत एव मप्तमस्कन्पे दहेन्धियासुहीनानां वेकुष्टपुरासिनापियु- 
क्तम् । पुरखामिते देहादेरावरयक्रसान्निपधो जडास्कानामेय- 
वगम्यते । इतरज्ञ्याय इति पठे तु प्ोक्ताश्रमकरमपरापर्शोभ 
इयनेन उक्तयोर वा । एनेन, सोऽदनुने सर्वान् कामान् सह व्र 
ह्णा विपश्िनेयुक्तफरव्ं तस्य सूच्यते ॥ ३८ ॥ 

भगवता सूत्रकारेण भुक्तोपसप्यसूत्रे उक्तत्वाश्च तदेव प्रमाणमिलय- 
यैः । पतवुपोद्वलनाय निपघमुखेनालौकरिकदे हवाधकं वाक्यान्तर- 
माहुः । # अत एवत्यादि # । पवम्रकपाटं व्याख्याय पाठान्तर 
ठयाकुर्बन्ति । # इतरदित्यादि # । उक्तयारिति # । ध्रुतिस्मुत्याः। 
अस्मिन् पक्ष इतरदिति पदन भक्तिमार्गायभगवद्ीयन्वं बाध्यम् । 

सिद्धमाहुः । # पननत्यादि # । # तस्यति # । ताहशभगवदीय- 
यत्वस्य । एवं क्ञानिघमाणां दमादीनामाश्रमधमाणां च विदहितत्वन 
दौद्यादवद्यकरसव्यत्य प्रात्न$प्यनमिभमवादिपञ्चमृत्या भगवद्धमा- 
णामुत्कभेग्रद शनन अन्यषामतपां च युगपवुरपस्थतौ मक्तिमामींयण 
पूथमत एव क्तत्या, गणकाल त्वन्य इति निर्णतिम् ॥ यद्यप्यतीत- 
पाद,आदरादलोपदत्याधिकरण राजसमक्तानां कमामक्तिनिद्रत्तयेऽय- 
मथ उक्तस्तथाप्यत्र कर्मापसहारपकारदा व्यथ पुनर्विरष्रतो युक्ति 
पूवकं बाधित इति न पुनरुक्तिद्रोप इति क्यम् । 

सवथाऽपीनि सूत्रद्मयमाध्रमक्रमाधिकरणशोषत्वनाङ्ीङृत्य 
त पवेत्यवघारणनाधरमधमातिसक्तघमान्तरानव सिम ङ क्ुवंन्ति । य. 
था हि, मासमभ्रिहात्रं जुहतीति कमान्तरमुपददयत नथा नात्र । 
किन्तु तान्यव वदानुवचनादरनूद्य पृथक्रसंयोगो विघीयन तस्मादि- 

ति । तज्रवं व्याख्यान स्वधान पदानर्थक्यम् । आधमघमपक्े मद- 
दाड्धगया एवानुदयादिति । अनमिभवस्त्रवेयथ्य च ॥ 

तथा, अन्तरा चापीति सृत्रचतुष्टयात्मकर्माघकरणान्तरम- 
ङ्गीङृत्य तत्र विधुरादीनां द्रत्यादिसम्पद्रहिनानां चान्यनमाभ्रमप्रति- 
पसिहीनानां च विद्यायामधिकाराऽस्ति, न वति संराये, रथिक 
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तदरभतस्य तु नाऽनद्धावो जेमिनिरपि निय- 
मानटरपामवेभ्यः ॥ ३९॥ 

अथेदं विचायते । नर्दीयानामःप कदाचित् सायुज्यमस्ति, 
न वेति । तत्र मक्तिमगस्यापि माधनरूपतरात्तस्य च मुक्तत्रेव प- 
यतमानात्तरदरी प वम्य साधनावरस्यार्प्वात नेपामपि मुक्तिराव्दय- 
कौ | तथाच फन्छता न किद् व्िक्ष इति प्रत्न, उच्यते । त- 
द्रतम्ययादि । तुशब्दन मयदामार्मयिव्यवच्छेदः । अत्र विश्वा- 
मदाल्य(याह । अन्यस्य क्रा वार्ता, कर्ममातजनिम्पकस्य जमिनेरपि 
यदि कद्ाचिद्धगवन्करपयाऽयं भावो मवत् कद्रा तदुभूतस्य पुष्टि 
मर्गयमगव्रद्धविं प्राप्तस्य तस्यापि नातद्धाव्र उक्तमावनिरोधानं 
न कदाविदर्पसथः । अत्र हेतूनाह नियपादरीन । तत्तिरीयफे, ते 
ते धामान्युप्ममीति मन्त्रे यत्र मृरशरद्धा अयामन्तदृस्गायम्य पर 
म पट् पित्युक्ा वदनन्तरं तत्रकृनानि कर्माण्यपि, विष्णो; कर्पाणि 

याचक्नवीप्रभूनतानामपि व्रह्मविस्वश्रन्युपन्टव्ध्ः । मंवनप्रभृनीनां च 
नप्रचयादियोगदनपक्िताश्चमक्रमणार्मापि मरायोागिन्वम्मरणात् । 
विधुरादानामविस्दडः पुम्पमात्रमम्वन्थिभिधरमविरापविदानुग्रह- 
स्मरणाश्च | नपामप्यस््या्रक्ाग इनि निणग्रमादुः । अन्तगटवार्सि- 
त्वापक्षया आ््रामन्वं ज्याया वि्यासाघ्रनमिनि चाहुः ॥ 
तच्रादासाना वयम ॥ ३८ ॥ ३ ॥ 

तदृभूनस्य नु नानद्धावो जमिनरगपि नियमानदरपाभावेश्यः | 
अधिकरणमवनार्थन्नि । # प्रथन्याव् # । # कदचन सायुत्य- 
मास्ति, न चनि माध्रनभमक्तिपर्िपराकदटायामक्रगमागृतयमम्ि व 
चन्यथः। # तस्य चान # । माथ्रनस्य । सदर्नि चकन मत्र व्याकु- 

वान्ति । # तुशन्दनन्यादि # । नन नकानमनां ममस्प्ररयन्नीन्यदीनां 
भक्तमुक्तियोधकानां वाक्यानां न विरोध एति वाधिनम । मर्यादा 
सहनपुण्ा पुरव)त्तमसायुज्य एव पयव्रसानादिति । # यद् कवाचि- 
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पदयतेति मन्त्रेण निरुप्य पुनः पृवोक्तरीलास्थानं तद्िष्णोः पमं 

पदमिति पदेनानृ्च तस्य नियलनिरूपणायोच्यते) सदा पद्यानि 
हरय इतिं भ्रुर विद्वांसः पुरुगोत्तमङ्गानवन्त ईति यावत् । त 

भक्तयेपरेति सूरिपदेन भक्ता उच्यन्ते । तथाच भक्तानां सावेदिक- 

दर्शनं नियम्यते, सदेति पदेन । एवं सति पुष्टिमागींयभगवद्धावं 

भ्राप्तस्य सुक्तावुच्यमानायां तन्नियमो भ्यतेययेः । यचोक्तं सा- 

धनावस्थायायुत्तमाबस्थारूपलरं परं तदीयतरस्य फलं युक्तिरेेति 

त्राह ऽवदूपेति । उक्तमगवदीयलं न स्राधनरूपपपि तु पुक्तरपि 

फलरूपम् “मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । घुदृ्मः 
परशान्ताऽऽस्मा इति वाक्यात् । “यदा सर्वे परयुच्यन्ते कामा ये- 
ऽस्य हदि भ्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो मवयत्र व्रह्म समहनुत”' इति 

श्या अमृतस्य मुक्तस्य ब्रह्मस्ररूपभोग उच्यते । सत च, यमेवैष 
णुत इति श्रुतेभगवदीयलरपताध्य एपरेति स्पषएटफलतमस्यातोऽतद्र 

पतम् । किञ्च । फं दि साधनादृत्तम भवति । भगवदीयतरादु- 

तमस्या्स्याभावादपि न सुक्तिपैष्तुपुचिता । तदुक्तं श्रीभागवते 
पञचमस्तन्ये पूर्व भक्तिस्वरूपं निरूप्य, तयेतर परया निरतया हप 

वरगमास्यन्तिकं पएरमपुरूपाथमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियने 
भगवदीयसेनेव परिसपाप्तपतवीथां इति ॥ ३९ ॥ 

दिति # । भनेकजन्मसुविहितकमेकरणेन भगवत्तोषे जाते । # त- 

, जयम रति + सावेदिकदरननियमः । पुष्टिमार्गीयमगवतीयत्वस्य 
भुकिफलरूपत्वे श्चति द शयन्ति # यदा सर्व पवयादि # । इयं शारीरः 
आद्यणखा । तत्र अफामयमानं कल्तारमुपक्रम्य तादृशस्य प्राणानु- 
त्कमणं ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्यतीति ब्रह्मणि लयं चोका लयसख्रूपं षि. 
वेकतुं तदेष गछोको भवतीति प्रतिहाय, यदा सर्व एति पठश्चते । तत्र 

स्यकामप्रमोके अस्याऽसतत्वमवनमुक्स्वा, भत्र एतल्लोक एव, अह 



३ अध्वाषे ४ ¶द।। १९२३४ 

नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात तदयोगात् ॥४०॥ 
अथेदं विचार्यते ध्रवायेव ब्रह्मदिरोकाधिकारं दता तत्स. 

भबन्धिफलं ददाति, न वेति । तन्न नेयाह । नचेति । तत्र हेतुः । 
पतनानुमानादिति । आब्रह्मभवनाट्छोकाः पुनराव्तिनोऽञ्जैने- 

समदनुते शृव्यनेन सोऽदनुते इत्यत्रवाश भोजने ईति धातोरेव विकर. 
णपदव्यस्ययाभयां भ्रयोगत्तस्यैवार्थो गृह्यत इति मुक्तस्य ब्रह्मस्व. 
रूपमोग प्वाग्रोच्यने । स च, यमेवेति भुत्यन्तरेकवाक्यतया तथा- 
ऽधायैते इति मुक्तिफलरूपत्वान्न तस्य भुक्तिसाधनरूपत्वमित्य. 
थैः । तेन, अतद्रुप इति भावप्रधानो निर्देश इति बाधितम् । नष 
सुषुप्टयुत्करान्त्योमदेनेत्यत्रयं वाजसनयिश्रुतिरकामयमानस्येत्यारभ्यं 
रह्म समद्नुत इत्यन्तं सुषु्िपरत्बेन भाष्य पव व्याख्यातेति फकथम- 
भेवमुख्यत शति शङ्यम् । याहृवल्केन रिषएटतया त्र सुषुतिमोक्षाव- 
श्ये बाधिते इति बोघना्ं तत्र तथा व्याख्यानं, न तु सिङधाम्तबो- 
घनायेति त्रैव मया भ्युत्पादितत्वादिति । शेषं स्फुटम् । यद्ध्यती- 
तपाद लिङ्भूयस्त्वाधिकरणस्थं $नुबन्धादि सूत्रेऽयम्था निर्णतित्त- 
थापि सकत्मभावषत पव निणीतो, न तु पुिमियादामार्गीयभगव- 
इ क्तस्यापीति न पुनरुक्तिरिति केयम् । 

भन्ये तु भत्र उप्वैरेतभआश्रम्रात कथमपि पुनराभमा्तरं 
भवति न वेति संशयेभ्नेन सुत्रेण तवद्मावः साध्यत इष्याहुः । तद 
स्माकमपि संमतम् । यु जेमिनिपद् मंकमत्यबाध्नायत्याहुः । तव 
तदे तद्धिचाराद शनाच्छिष्यस्वेन तत्सम्मतिप्रदरनप्रयोजनामा- 
चाच्चेति न रोचिष्णु ॥ ३९ ॥ 

नखाधिकारिकमपि पतनानुमानालदयोगात्॥ अधिकरणमव- 

तारयम्ति । # अयेत्यारि # । * मयेदं बिखायंत श्नि + । पुष्टिम- 
यौदामार्गीयफलविचारोखरं मयाव्ापुष्टस्य फलं विखायंत इत्वर्थः । 
# तःसस्बन्धीति * अथिकारसम्बन्धि । सिखान्तमाहुः । * सब 
नेत्याहि # दशे सन्देहे धुषायेव वदातीति पृथपके तष्यादेत्यर्थः । 
ष्याकुबम्ति । # आग्रह्चेव्यादि # । सु्रयाजना तु, भआधिकारिर्ष 

१५१५ 
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ति स्फरोरव्थः । एलत्य पावपिकत्ादिति भावः । किथत 
दशे भगवर्दीयि यजनाऽयागादपि न तथा । अथवा । तादश 
सदा भक्तिरमानुमवात्तदतिरिक्तस्यानपेक्षणादन्येषां फएरानां प 
म्बन्धाभावादिसथेः ॥ ४० ॥ 

उपपूवैमगि त्वेके भावमदानवत्दुक्तम् ॥ ४१॥ 
एके मक्ता आधिक्रारिके फले पतनमत्रं न हैयलप्रयोजक 

परिति बदन्यऽपि दुपपूर पतनमेव तदिति वदन्ति । भक्तिभाव 
र््युतेः। अधिक्रारसमापतो मगवदनुग्रहाशाऽपि कदाचिव सम्भव 

तीत्युपपतनं तत्। मुक्तो सपुनरारतेक्तिरमाश्चाऽपि नेति पदा 
पतनमेव तेति मात्रः । तेन निपिद्धकरफरतुस्यतं ज्ञापितं भवति 
अत एव श्रीभागवते “नारायणपरा लोके न कुतश्चन बिभ्यति 
सगपिर्मनरकेष्वपि तुस्यार्थदारि न इति गीयते । भक्तिमर्गे ! 
घ्ाप्तासङ्गामत्रेऽपि तदीयमभावमाजमप्यशनवन् साक्नाद्धगवत्छ 

फलं चकाराताधिकारमपि न, पुष्टिमार्गीयिभ्यो न ददालष । कुतः 
पननानुमात् । भजुमीयते श्रुतिरननेलयजुमानं स्मरतिः पतनबोधका 
जुमानं पननानुमाने तस्मात् । रषा तु स्फुटा । तर्हि, धुवायफ 
द्सशानितितु न शङ्खाम। 

दिनीयस्कन्ध, ते षे विदन्त्यतितरन्ति ख योगमायामिं 
अमवर्ोगमाया्षानरूपसाधनान्तरस्य भुवे उक्तत्वेन, नैच्छन्मुति 
पतमुक्ति पश्चालापमुपेयिवानिति वाक्येन च तस्य मुमुश्चुतया मय 
दामा्मीयत्वावगमात् । ये पुनः पुष्टावङ्ीकृतास्नेषां तु मुकताषप्य 
व्वाङ्काराहित्या्तामेव न ददातीति दूरापतमाधिकारिकमित्यथः 
किंञ्च तस्यापि तत्र मुक्तिरेव मायातरणरूपा फरत्वनोच्यते, न 
भकतिफलमनो न दषः । मक्तस्वरूपविचारणाथोन्तरं तदयोगप 
स्याह" । # अथवेत्यादि ॥ ४० ॥ 

उपपूवमपि त्वे भाषमशनवतवरुक्तम ॥ उक्तेऽ्थं हैत्वन्त 
आेत्वारायेन सूत्र व्याकुवग्ति । # एक् इत्यादि # । 
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रपभोगवदेष मन्यते । तदुक्तं श्रीमागत्रते, अथ ह वा वतवेयादि- 
ना । साक्षाद्धगवद्धोगो जीवस्यासम्भावित इति शङ्कानिरासाया- 
ह । तदृक्तामिति। साऽश्ुते सवान् कामान् सह ब्रह्मणा विपि 
तेति, अत्र ब्रह्मसमदनुत इयादिश्रतिषु साप्ताद्ब्रह्मल्लरूपरसाशन- 
मुक्तमिर्थः ॥ ४९ ॥ 

भ ० बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४२ ॥ 

अथेदं चिन्यते । भसुरभावद्धावमात्रवदः साक्षात सखरूप- 
भोगतरतो वा ग्रहयागः कर्तव्यो न वेति फरुस्य मिद्धस्वाक्रेति ¶- 

प्न्पखदाय, पद्रात्तयातयापानां न बन्धाय एह मता ¶तिवा- 

भथ ह वा पेति*# शं गद्यं षष्ठस्कन्धे नवमाध्यये अथहवा व तकः 
महिमाभ्मृतरससमुद्रविष्डया सहदवलीढया स्वमनसि निष्पन्दमा 
नानव्ररतसुखेन विस्मूनदृषटश्रुनविषयसुखनभगाभास।ः परमभागवना 
पकान्तिनो मगवति सर्वैभूतसुह्टदि सवात्मनि नितं निरस्तरनिङतमः 
नसः कथमु हवा पते मधुमथन पुनः खाथकुशलाः ह्यास्मप्रियसुषदः 
साथवस्त्वच्चरणाऽम्बुजानुसंवां विसृजन्ति, न यत्र पुनरयं संसार- 

प्याचस इति । तथाच पूणौनुग्रहभाजनानामव भगवत्परायणत्वा- 
त् नधामाधिकारिकं कटमधिक्षारं च तुच्छन्वान्न ददाति, किन्तु म- 
गवलोकेषु नित्यमक्चषरारमकं सवानुरपं देहमन्नम जनानषीनुभयं च 
दद्रातीव्येतादशे मयवपुष्टानां फल्टमिनि द्धम । पनन भक्तिमामै 
मध्यमजघन्थाधिक्ारिणोरपि क्ञानफरतः फन्टोत्छयाद्किमामे उत्छ- 
ट इत्यपि सिद्धम ॥ ४१॥५॥ 

बहिस्तूभययथापि स्मृनेराचाराश्च ॥ अधिक्रगणप्रय जनम्राहुः-4 
# अयदमित्यादि # । अय भक्तिमागीयमध्यमजघ्रन्ययाः कलवि- 
चारो्तरं मध्यमस्थ त्यागङ्पं साधनं चिन्त्यत इत्यथः । मध्यमं 
विशद्रयन्तः संशयादिकमाहुः । # प्रचुरत्यादि # । क्राधिक्षारिढ- 
यस्य।कतत्वाद् द्विविधपृवपक्च्यवच्छनवाथम्तु दाद्द शम्याशयनाहुः # 
# फलस्यत्यादि # । मद्धार्चत्यादि च #। 
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क्याद् षन्धकतेन साञ्य इति पक्षन्यवद्छेदाय च तुशब्दः । माद. 
मत्रे साक्षालभुपम्बन्धे बोभयथापि गृहाद् बहिगंमनं शृहवाग 
$ृति यावत् । स आवश्यकः । तत्र पमाणमाह । स्पृतेरियादि । 
त्वं तु सर्व परियस्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः प 
म्यक समहम्विचरस् गामियादिस्परतिभेगवद्धाववतसत्सङ्विषिषट 
स्यापि बहिगमनमाह। तदाचारोऽपि तथेव श्रयतेऽवत्तथा। अत्राय. 
माहायः । आश्रमधमखेन एहयागो यदहदखेयादिश्रुतिभ्यः पूर्व 

। भुपपादितोऽपि यदधुना पुनरुच्यते वेन तदतिरिक्तो ऽयमिति शा 
यते। तथाचोक्तवाक्यान्सुमुुमुक्तिमतिबन्धकत्वाभापेऽपि व्यासङ्ग 
स्य तत्रावदयकत्वादृक्तोभयोरप्यनवरतं पभुरसास्वादे प्रतिबन्धकः 
तेन तस्य तत्यागस्य विप्रयोगरसानुभावकतवेन च स कत्तष्यः | 

यद्यपि सेष्टान्तरायतेन खत एव ततञागो भावी तथाप्याश्रमादाः 

श्रमं गच्छेदिति वाक्यादत्राश्रमान्तरत्रामाेन सागस्याऽबिहित- 

त्वशङ्काभावायेयमुक्तिरिति ॥ ४२ ॥ 

# अतस्तथेति # उक्तप्रमाणपाप्त्वास्यागः कल्व्य दत्यथः। उञख्वरः 
मध्यमाधिष्छीरित्वं तु, उखवादिमध्यममाषबोधकाय नमति ना 
मावल्ल्यां स्फुटम। पुनरुक्तिपरिहाराय तदाशयमाहुः # भत्रेत्यादि। 
#पूमिति#। उष्वैरेतःसूत्रे। # उक्तवाक्ष्यादिति # । मदवास्तोयातयां 
नामिति षाक्यात् । # तस्येति # । गुहस्य । * श्यमुक्तिरिति * 
अनेन सुत्रेणावुक्षा । तथाचाश्मान्तररूपत्वाभाषेन स्पत्यन्तरोकत 

स्वाभावेऽपि । एकाद शस्कन्धेऽ्टाद् शाध्याये “यदा कमविपाकेषु लो 
केषु निरयात्मसु । षिरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्रिः प्रवज्ञ्तत ई 
त्यादिषोडशभिः छाकेखिदण्डं सन्न्यासमुक्ता, ततो, “हाननिष्ठ 
बिरक्तो षा मद्भक्तो षानपेश्षकः । सलिङ्गानाभमां स््यक्का खरदवि 
धिगोचर¶स्यादिभिरेकादशमिक्षाननि्ठस्य भकस्व च तदतिरिं 



३ अध्याये ४ पादः । १२३७ 

स्वामिनः फरश्वतेरियत्रेयः ॥ ४३ ॥ 

पुष्टिमार्मीयभक्तस्य विहितत्रादिति हवानमप्रयोजकरम् । वत्र 
हेतुः-तस्य भक्तिमागस्वामिनः श्रीगोकुरेश्चादेव फलस्य श्रुतेरतो 
बहिर्गमनं न साधनलेनात्र कार्यमिति भावः । अत्र, यमेतेष टृणुत 
इति श्रुतिरनुपन्धेया । एवदनुपदमेव पलयते । नायमासर। बलदी- 
नेन छभ्य इति । अत्र भगद्रदररणानन्तरमपि जीवव्रलं कतमद्, यद्- 
पक्षो भगवर्लाभ शति जिङ्नाषायां स्ीत्मभाव एव बलमिति नि 
णीयते । तस्येव पर्यादावनोपपरैकलाद्वगवरदरशषीकारहेतुलाच्च । 
व्रजमीमन्तिनीनां प्रसुत्रचनातिक्रमपपि कृत्वा स्वरूपपरिग्रहस्तदूव- 

लेनैव यत इयात्रेय आचार्यो मनुते । इदमत्रामिमेतम् । सर्वास 
भावस्य यद् बने, तत्तदासमकरस्य प्रभारे तस्य चायं स्रभावो 
यदन्यन्न रोचने। अत एर व्रजपरिददवरदनेन्दूमचनकिरणपचारमो- 

री ^ णी 

सन्यास उक्तः। तदूषोधनायेदं कथनमित्यथंःपतस्य प्रपथः संन्यास- 
निणेयग्रन्थादव गन्तव्यः ॥ ४२॥ 

खामिनः फलश्नेरिन्यात्रयः ॥ ननु भक्तिमार्गायत्यागो मध्य- 
भस्य कन्तव्यत्वनोक्त इत्याकाङ्कायामिदं सूत्रं प्रवत्रून ह्य्ायन 
ष्याकुवैन्ति । # पुषटात्यादि # । # विहिनन्वादिनि # । विहिनन्वन 
क्षनम् । तथात्वेन फटसाधकत्वह्ञानं च । # साभ्रनन्वननि # फल- 
प्रा्िसाधनत्वेन । # अत्रति # । स्वामिन णव फरटामित्यस्मिश्र्थं 
नायमात्मा बलदहहीननेति वक्याथस्य गुण'पहाग्पाद पव धिच्ारि- 
तस्वालद्धिचाराऽत्र न क्रियत । # तस्यव मयादेत्याद्ि # “धमः सन्य- 

दयोपेनो विद्या वा तपसान्विता । मद्धक्त्यापनमान्माने न सम्यक् 
प्रपुनाति हीति । न सधयतिमां योगान सांस्यं धम उदव । न 
स्वाध्यायस्तपस्त्यागा यथा भक्तिममाजित"तयकादञम्कन्धायव्रा- 
क्याभ्यां तथात्वादित्यथः । # नदरत्मकस्यति * । सवात्ममावर^्म- 

कस्य । # मन्यविति # । भगवदतिरिकम् । सिद्धमाहुः । # मव 
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प्छलतकेवरमावाऽम्भोपिषरचनवीचयो गीयन्ते--यर्मबुजाप्ष तव 
पादतटमस्पा्षप वसभूति नान्यस्मन्षं स्थातुं पारयाम इयादयः। 

अतस्यागस्तु प्रष्लग्न इवायातीति न दर्थं यतनीयमिति षिष्ण- 
वतारतेन पुरूपोत्तममावस्वरूपडोऽयमिति तथा ॥ ४३॥ 

आिव्यमियोडलोमिस्तस्मे हि परिकीयते ॥४१। 

स्ैयागपूर्रकं यद् बहिः प्रभुसमीपगमनं भक्तस्य वदासि- 
इयपृतिक्कमेयोडलोमिराचायो मन्यते । त्यायमभिसन्धः | 
यजमानो हि सर्पिद्धधधेपरत्रन आदौ दृणुते । प्रकते च, य- 
पेतैष॒ दृण इति श्रुतेलस्मादकाङी न रमत इति श्रुतेश्च खक्री- 
र्थं भगवान् सचिकीर्षिततत्तरखीलानुरूपाञ्जीवान् दणुते । 
युन; स्थिरान् षेति विकरपदेकरूपाणां यथा प्ोमादिषु बरणं 
तथा सवौरपमाववक्तेनैकरूपाणमिवात्र वरणम् । तत्र॒ यथा स्वी- 
यस्वीयतद इमाज्रकरणं तेषां तथेतरसम्बन्धनिवचनपूर्वकं तेद्धाम्य- 
पमर्पकतवमतर। तदुक्तं भगवता, यदा पुरमोस्वक्तसम्तकमां निषेदि- 

इत्यादि # । तथायोलपस्य खन पव गृहत्यागः सम्भवतीत्यतो 
नोक इत्यथः । नन्व त्रयस्य कथमेवं मक्तिम्रार्गीयभावस्ङूपह्ञानं यन 
शूहत्यागयन्ञं नरेघतीत्यत आहुः । # विष्ष्वतारेत्यादि # । “अत्रे 
दपत्यमभिकाड्न भह तुष्टे इतो मयाऽहमिति यद्धगवाग् स दत्त" 
इति हितीयस्कन्यवाक्यादवतारत्वेन तथत्यथः ॥ ७३ ॥ 

आरतिवज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिकीयन ॥ मौडुलोम्या- 
शायमाहुः । # तस्यामित्यादि * । यूनः स्थथिरान् वेति # । सवग 
यूनः सवान् ख्विरण्न् वा। # तत्रेति #* । सोमादियगे । # अत्र 
ति # | भक्तिमार्मीयकीलायाम् । तत्र सम्मतिमाहुः । # त्ुंकमि- 
स्वादि #। यदा पुमानेति वा्षयम् । एकादशस्कन्धे उनभिराध्या 
|, 
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तात्मा विविकीपितो म इति । अत्र पू्पदेनेतरसम्बन्धनिवत्तनो- 

त्या स्रीममाव उक्तो भवति । तदनन्तरमात्मनित्रेदने सति त- 

द्विषयकलीटाकरणेच्छाविषयः सम्भवति । अन्तर ङ्लीलापरवेशन- 

भि्ायां पिकेपः । तस्मात् पृष्टरक्तपार्तिज्यमिति। एतेन, न द्- 

दाति न पएचतीयादिश्रयेथा मोमादौ दीपषिनस्य तद्यागेतरधम- 

निदततिः स॒ एव्र परमो धर्मा यस्तथा पुरूपोत्तमस्योक्तमक्तः सह 
रमणमव सार्वदिकम्, एतदेव च महन्महक्वमिति सूचितं भवति। 

प्रृते भक्तानामृचिक्लेन निरूपणे हैतुखन तात्प्यान्तरमप्याह ४ 
तसे यजमानारग्धक्र्ममाङताय ऋलक् परिक्रीयते । वरणेन 
सकार्वमाजोपयोगिखाय स्वीयः क्रियते बधा प्रकृतेऽपि । 

येऽस्ति। तद् उयाकुषन्ति। # भत्रत्यादि # । *# पृवपदरेनेनि » । 

ल्क्तसमस्तकम्ति पदनतरसम्बन्धनिवचतनाक्तया भक्तिमार्मीयो धि- 

गादमा्रैकवेशः सव्रौत्मभावर उक्ता मनि । नचायं ज्ञानमार्मीय इति 

वक्तु शाक्यः । अन्र निवंदितातपद्त् । तदूनन्तरमात्मनिषद्ने 

सति । विचिश्रीर्षिंतो निवेदिनात्मजीषविषयक्लीलाकरणच्छाष- 

धयः स निवेदितात्मा जीवा भवति विचिकीर्थितपदं व्युपसरगण अ- 

न्तर ङ्गी लाप्रवेशानङगे विशेष श्च्छायां बाप्यत । पनवत्रं तु 

तदूाऽमूनस्व प्रतिपचमानो मयात्ममूयाय च कल्पत वे इव्यर्स्ति । त- 
दथम्तु यदैवं मवति तद्रा अमूतन्वं ब्रह्मभावं वदह्वचयागालकन्यायेन 

प्रतिपद्यमानः सन् मया सह कल्पत कामाशनसरमर्था मकव्रान । च 

पुनः आत्मभूयाय स्लरूपेणावनारणानि न्यायन मदात्मत्याय कल्पत 

हनि । कचित्तु, यद् पुमानियत्र मस्या यदत मूग पाटस्तद्ाऽध्यर्थ 

न कोश्पि विशोषः। 

तदेनत्सूत्रायत्वेन निगमयन्ति # तस्मादित्यादि *“ मान्विञ्यपवमेव 

व्याख्याय तत्घुचिनम्थंमाहुः । # पनेनत्यादि #। # पतदव च मह- 

स्वमिति # । रग्रण सावदिकन्वमव च भक्तिमार्ग उन्कथः । मूत्रराषं 

घ्राकु्मन्ति । # प्ररत इत्यादि # । * तथा प्रहृत पत + चिकीर्पि- 
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नच, किव कटयाण्यो दक्षिणा इतिभश्चव्रचनात्तदरथव तरति 
तु सतः पुरुषाथत्रेन भगव्रदरथा प्रहृत्तिरतो वैषम्यमिति वाच्यम् । 
नीरागस्यापि वरणपतमये तसश्नप्यावहयकलात्तयेव दक्षिणादान- 
प्प्यन्यथा निरङ्गतापत्तेः । प्रकृतेऽपि भक्तानां सनहादेव प्रहततिभ- 
गवान् स्वानुमत्राथमेब ताननुभावयतीति न वैषम्यम् ॥ ४५४ ॥ 

श्रते ॥ ४५ ॥ 

अ्र्पृणोपनिषतपु प्यते भक्तिरस्य भजनं तदिहायुत्रोपाभि- 
नैराव्यनैवामुष्मिन् मनःकरपनमेतदेव च नेष्कम्यैमिति ॥ 

तलीरासाङ्त्वाय नत्तद्भक्तवरणमिलयभैः । स्मृतिषु याजनस्य इत्ति 

मध्य गणनादत्विज्य स्वाथमव प्रततभजनस्य च भगवदथेत्वेन त 

दुभावात् तद्वैषम्यमाशङ् परिहरन्ति । # नेत्यादि # । # नीरा 

गस्येति ॐ याजनेन ब्रत्तिमनिच्छतः । ‰ आवद्यकत्वादिति # वै 

घत्वेनावदय कत्वात् । # तथेवेति # वैधत्वेन । # अनुभावयतीति + 
लीला अनुभावयति । तथाच यथा तत्र वेधत्वमेव तादशप्रश्ना्रिप्र 

दृसिभ्रयोजकमेवमत्र निरुपधिस्नेहो यथा तत्र तदानेन कमेसाङ्गत 

तथाश्र खलीलानुभावनमतो न वैषम्यमिव्यथः । तथाच भगवि 

च्द्रायां सल्यामुत्तमस्य गृहत्यागः कत्तव्योऽन्यथा तु न कतव्य यज 

आनाधीनलिवम्बस्चादशस्य केवरं प्रभ्वधीनत्यादिच्छा चानियताऽत 

नोक्त शत्यौडुलोमेराशय इति बोध्यम ॥ ४४॥ 
श्रुतेश्च ॥ व्याकुर्वन्ति । # अथवेणेव्यादि क तथाचान्र वि 

हिताया भक्तेः सन्न्यासरूपताया उक्तत्वाद् बुखि पूवकं तत्करणमा 

वश्यक, न तु त्यागस्यापि, श्रुतौ तावन्मात्रस्यैव कथनादिति व्यास 

मतमिस्यथः । तेनाव भक्तिमाम साधनपरिपाकद दायां हिषिधः स 

न्न्यासः । अलन्तसिखानां विगादभावस्वाभाग्यदेव प्राप्तो यथ 

वज्ञमक्तानामतः सोऽवैधः । तत रैवन्नयुनां तु विर्ाजुमवार्यै कलत 
स्यो यथा भीमवुडवानाम । स वेधः । स्वं तु सव परित्यज्येति, म 
छ्कतोवाभ्नपक्षकः, सलिङ्गानाभरमौस्स्यक्ता चरेदबिधिगोचर इत्यादि 
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भक्तिमागपरचरिकहदयो बादरायणः । 

मानं भागवते तत्र तेनैवं हेयमुत्तमेः ॥ ॥ ४५ ॥ 

घाकयतः प्राप्तत्वात् । दहावप्यतौ नाभ्रमरूपाविति तुपपादिमतो नं 

फोऽपि सन्देहः ॥ नन्वध्रान्यैः परामश दिसुत्र्वाध्रमरूपं संन्यासं 

विचायं, अन्तरा चऽपीति सूत्रे विधुरादीनामपि तस्य क्तब्यता 

विचारिता, महायगिनां नग्न चयादिकं च । तद्भूताधिकरणे च ऊ 
ध्वरेतोभ्य आश्चमेभ्यः प्रच्युतमावश्च विचारितः । तन्मते चाश्रमा- 

तक एव संन्थासो विविदिषायविद्द शाभदनेति तदेवात्र कुतो ना- 

द्वियत इत्याकाङ्घायामाहः । # भक्तीत्यादि # । “भनर्थोपशमं सा- 

क्षाद् भक्तियोगमधोक्षज । लोकस्याजानतो व्यासश्चक्र सात्वतस्तंहिता- 

म्"इति भीभागवतवाक्याद्धागवतं पुराणमेव सवे तत्र व्यासस्य 

ताद्ात्वे मानं परमिति जनकम् । तेन हतुना उसतमेभक्ताघधिकारिभि- 

सवं हयम् । यथपि प्रकारान्तरेण व्याख्यातमिरुक्तः सूत्रवणेकै- 

ह्ञानमार्मीयो द्विविधोऽपि संन्यासो व्याख्यातस्तथापि विविदिषायां 

कालदोवणापचारदोषस्य तेरेव वृर्सितत्वात् । भस्तस्थैराग्याभावे 

बटिर्ठिडमाश्रस्थापने च, “गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटो- 

रपि। तपस्विनो प्रामवासो मिक्षोरन्द्रियरील्यता । माध्माऽपसवरा 

ह्यते सल्वाधमविडम्बकाः । देवमायाविमूढस्तानुपक्ेतानुकम्पय"ति 

सक्तमरकषन्धीयनारदवाश्ये “मौनानीदानिलायामा वृण्डा वाग्दश्चत- 

साम् । यस्यैते न भवन्त्यङ्क वणुभिने भवध्तिरि त्यक्राद शीयमग- 

वद्धाक्ये च ताददास्य निन्दितत्वाव् । विद्वह शायां चदानीं वुधट- 

त्वात् तकनादत्य भक्तिमार्गीय एव साघनर्पारपाकद् शायां कलंम्यो, 

न त्वन्यथापीस्यर्थः ॥ 
अन्ये तु, आत्रेयादिसूत्रश्रये भद्गोपासनानां यजमानकमेत्वं 

वािक्कमत्व वेति सेदाये, आत्रयमते यजमा नकमत्वमोडलोमिमते 

ऋर्विककरमत्वं तदेव च युक्तमिति भ्यवस्थापयन्ति । 

तश्रोदासीना वयम् । 

अप्रासङ्किकत्वनारुखयत्वादिति ॥ ४५॥ ६ ॥ 

१५९ 
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सहकाथन्तरत्रिधिः पक्षेण तृतीयं तहतो 
विध्यादिवतत् ॥ ४६ ॥ 

ननु यमेबेति श्रतिः साधनान्तरनिपेधपूर्करं बरणस्येव साधन 
लरमाह । तस्मदेवीवच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धापित 

भूलाऽऽसन्यत्रास्ानं पदयेदिति श्रुति; साधनान्तरमप्याह् । ए 

विरभ श्रतिलापिरेपात् किमादरणीयं) किं नेति सेशये साधन 

स्तरविभिरेवादरणीयोऽन्यथा शाक्छेयर्ध्य स्यादिति प्राप्त, उच 
ते । सहकान्तरप्रिधिरिनि । मयदापुष्टिमदेन वरणं द्विधोच्यते 

तत्र सहकाधन्तरमिधिस्तु मर्यादपक्षेणोच्यते । पुष्टौ तु नाना 

प्ति न परिनेधगन्धीऽपि । अपरं च माधनं हि कायिके दायि 

मानसिकं च विधीयते 1 तत्र मनतरक्षव्यपिति शरुने्तृतीयं ' 

लयम् ! तदपि तावदव मायादिक्रस्यापि व्िपरेयसेन कत्तव्यम 

याबत्सेष्े न मवति । यतस्द्रतः स्नेहवनस्तूक्त तृवीयं माधनप् 

पिध्यादविवत् । यया तद्रतो पिपिरथ्रादो वा प्रह्तावरप्रयोजः 

सहकाभन्तरविधेः पश्चेण तृनीयं तदतो विष्याद्वत् ॥ 

सक्तिमार्गीयस्य गरहत्यागावद्यकत्व साधित तदवस्साधन। न्तरं 

मादिरूपमप्यायारतीति तदञ्यवस्थां वाधरयतुमिद्मधिकरणमित 

दादयरन तदवनारधारत- 

# ननु यमेवत्थादि # । # व्याकुर्वन्ति *। # मयोदेत्याद 
# नान्यापेक्षेति # । ना$यमलत्मा बरल्हीनन लभ्य इति शुत्युर 

बृन्यस्य।ऽनयेक्षा । नन्तानि शामान्यन्तरङ्गाणि मानसानि स 

नानि फिमिति पाक्चिकाणि कियन्त इत्यत आहुः # अपरं चस्यावि 

विधीयन्त इति । तमेनं वेदानुवचनन, शान्नो दान्त इत्यादिवाः 

विधीयन्ते । # तृनीयमिति # । शान्तादिवाक््योक्तम् #। #वि 

दिषदिति # । विधिश्च तदादिश्च विध्यादी तद्वत् । धथमार्थवा 

लथाच पिश्रादो सहजस्नेहषतो यथा तत्तेवाविधिस्तत्फटबोध 
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स्तस्य सत एव सम्भवात्तया मगतरसाप्तागिदमिस्ः । कैगरतिक- 
न्यायेन पूर॑योरपयोजङसमेतच्छपलदेवायास्यतीति तृतीयम 

वक्तम् ॥ ५६ ॥ 

करद्सनमावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४० ॥ 

ननु वह्िस्तृभयथेसयादिना भगवरदीयस्य गृह्ाग आवश्यक 

इति निरूपितम् । छन्दये ताचायकूतादिलयुपक्रम्य शछन्दो- 

ग्योपनिषदन्ते आचारयकरुखद्िदमभीय गुरोः कर्पातिशपेणातिम- 

मादर कुटृम्ये णुच दशे स्वराध्यायपधरीयानो धामिकरान् बिद्दा- 
त्मनि स्ेद्धियाणि सम्पतिष्ठाप्य अदिरपन् सर्वाणि भूतान्यन्यत्र 

ती्ेभ्यः स खेतर वत्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोक्ममिप्रम्प्ते। 
नच पुनरावचेते नच पुनरावत्तत । 
इद् विपयवाक्यम्। व्रह्मरोकमामिमम्पद्यत रि गृहिणोपमंहारः छतः 

ष(जतनेयिशाण्रायां च तद्ध, स्म वेतसे ब्राह्मणा अनूचाना विद्रा 
मः परजां न क्रामयन्त इयुपक्रम्याय भिन्नाचगं चरन्तीति पठथ 
ते । पत्रं सति विकस्ये सम्भव्रत्युपमहारस्य तात्पयग्राहकलाद् 

गरटिण एव यथोक्तकसत्रह्मपम्प्तिरिति श्रनम्तान्पयम् । यगोक्ति- 
स्तु व्रह्मतादश यदथ सतर यञ्यत इत स्तुतिपर्ात प्राप्न ए्दणा- 

$श्रवादो वान तस्दृत्तिप्रयो जकस्तस्य तत्र स्वन पव प्रबृलिमम्मवा- 

त् । नथा भगवसत्पराप्त्यथमिदं शमादिकं स्वमावाद्व सम्मवर्नाति न 

तदच बाक्यापिक्षा। अना भक्तिरादर्च्तुं परन्यवव्ं विये, नतु 
इभक्तमन्तं प्रतीति तथन्य्थः । तन पु्टिमार्ग घरणमात्रमव साधन- 

म् । मर्यादामा्म पव त्वन्याक्राद्खनि मिदम् ॥ ४६॥ 
छरस्नभावात्तु गृदिणापसहारः ॥ पूवाधिकरणाक्तं इढीकत्तु 

[कथिद् क्षिप्य समाधत्त इृत्याश्रयन सुत्रमवतारयन्त । # नु 
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पहारे हेतुसेन तातर्थमाह । त्सति । यागे बादूमनसोरेव भ, 

गवति विनियोगो न स्वेनद्ियाणाम्। एदिणस्तु सष; भकार्ेभननं 

भवतीति । परिजनश्च कृतार्थो भवतीति च भजने एत्स्नता भव- 

अहिरित्यादि # । # तात्पयंमाहेति # । उक्तश्ुतेस्तात्पयैमाहेलथैः। 
श्ुत्यथेस्तु-माचायेकुलाद् गुरुगृहाद्, गुवेभाव तत्पल्यां तद्यत्र तद्- 
गोच्रे वा ब्रह्मचयमिति क्ञापयितुं कुलपदयः । वेदमधीत्य गुरोः कमो- 
विशेषेण शुरोः सेवारूपं यत्कम तत् कृत्वा ततोऽतिशषोऽवशेषो यः 
कालस्तेन कटेन वेदाध्ययनं साङ्ग सरहस्या्थक्ञानपुरःसरं कृत्वा 
अभिसमाद्रत्य जिक्ासाव्रयसमापनोत्तरमाचायकुलान्निवृत्य वाराना- 
इत्य कुटम्बे स्थित्वा गाहेस्थ्यविहिते कमोणि तिष्ठन्, शुचौ देशे 
खाध्यायमधीयानो विविक्ते स्वाध्यायग्राक्मणोदितप्रकारे पवित्रे देशे 
यथावदासीन आदृत्तिमधीतस्य कुवैन्, धार्मिकान् विदधत् पुत्रान् 
शिष्यांश्च शिक्षणेन धमेश्ीलान् कुवन्, आत्मनि सर्वन्द्रयाणि स- 
स्प्रतिष्ठाप्य दा्दैऽन्तयोणि पर ब्रह्माणि बाह्याभ्यरन्दरियाणि सम्यक 
स्थापयिरवा, देभ्वरः सवभूतानां हृदे रोऽज्ञुन तिष्ठतीति न्यायेन तमष 
शरणत्वेन शात्वा कमोणि तच्र सन्न्यस्यति यावत् । महिखन् स्वा- 
णि भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थानि शाक्ञादिष्टा भिक्षायुपायास्तेषु 
परपीडापि सम्भवति । यथा याक्ञवत्कयस्य कुरुपाञअ्चलस्थब्राह्मणैः 
सह चचोयां, तदादिशभ्यो भिक्षाटनादयुपायेभ्याऽतिरिक्तस्थले हिंसां 
परपीडामकुवन्, स सस्वेवं वत्तेयन् सोऽधिकारी उक्तेन प्रकारण 
धत्तेमानः पु्ादि परिजनमप्येवं बत्तेयन् यावदायुषं यावजीवं, ब्रह्म- 
लोकमभिसम्पध्ते देहान्ते भगवह्लोक प्राप्नोति । नच पुनरावसते । 
भ्रात्तेजेन्यत्वेन पुनराटृसिः शद्धोत । जन्यभावत्वेन नश्वरत्वेन एोके 
व्याप्तेः । तदभावायाश्रादृसिर्निषिद्धते । तेन रोकवैलक्षण्यं दोधित- 
म॒ । पुनः कथनं समसिद्योतनायेति बोध्यः । सुत्रं ऽ्याकुवन्तः शरुति- 
तात्पयमाहः । # त्याग स्यादि # । # छत्स्ततेति # । सर्व 
वामान्तराणां बाह्यानां च साथकयम् । 
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तीति तेनोपसहारः कृत इयर्थः । अत एषात्मनि सर्वेन्दरियाणे 

पम्भतिष्ापयतयुच्यते । अत्रात्मपद भगवत्मरमिति हेयम । कमे- 

परार्गीयग्रहिग्यवच्छेदाय वशब्दः । अत्रेदमाकूतम् । भक्तिमर्गो 

दहूमिध इति कापिल्देववाक्यात् केचन भक्ताः स्वष्वेव सहेन 
भगवदाकारे विग्रिधोपचारैः सेवां कुर्न्तसयैव निरैत्या मुक्तेम- 

पि तुच्छां मन्यन्ते । तदुक्तः-प्ुद्ियूमेवानुरक्तमनपामभवोऽपि 

फटगुरिति । तेन भगवद्धजन एव तत्रापि पुष्टिमा्गं एव श्रुतेभर 
इति ज्ञायते । पुपरमुत्कटमगतरदूभावयतां तदर्थं ॑सागे निरूप्य शर- 

हिणोपमहारतातर्थं पश्चाद् यजिरूपितर्वोम्तिन तारभाव्रवतेव या- 

गः काषः । बरहठिनिन तु शह ए्रोक्तरीया प्रमुभजनं कार्यम । 

तेनैव तस्छाम इति ग्यामहदयमिति ज्ञायते। उक्तमावाभारे यग 

# तेनेति # । गृदिणा । पवं तात्पर्ये गमकमाहुः # अन पयस्यादि #। 
# क्ममार्मयिति #। ज्ञेमिनीयतन्त्रविचासिनिव्यर्थः। ननु पूवाधिकरण 
त्यागे निरूप्य यदत्र गाहस्थ्यं प्ररोसति तरत्किमित्याकाहायामाहः । 
# सत्रदुमित्यादि #। 
# मक्तिमार्गो बहुविध इति फकपिलदेववाक्षयादिति * । “मक्तियागी 
बहुविधा मर्धीभोमिनि भाभ्यत । खभावगुणमदन पुमां भावो वि- 
मिदयतणति फपिलदेववाकयाद् मक्तिमार्गा बहुविध हत्यन्ययः । 
# तदुक्तमिति # । “यो बुस्ल्यजान् क्षिनिसुनस्व जनाथदारान् प्रध्यौ 
धियं सुरव॑रः सदयावन्रोकाम । नेच्छन्यृपस्लवुचिनं मानां मधृिद्- 

सेवानुरक्तमनसाममवोऽपि कर्युर "नि पञ्चमस्कन्ध भवाटरवी- 
समराती श्युकेनाक्तम् । बथाच भरनस्य राजद शायां नथामावस्योक्त- 
त्वादृन्यष्यापि गृहिणम्तथाविधन्व तथात्यमित्यथः । # ननति * गू- 
हिणोपसहारे आत्मनि सर्वन्द्रियसम्परतिषठापनादि कथनन । थुनिना- 
र्प्य निङूध्य उ्यासनात्पर्यं निरूपयन्ति । # पूर्वमित्यादहि * । * त- 

ह्लाम इति # भगवत्प्रासिः। # उक्तमावामावे द्यागधमानिवाहाहि- 
ति # विगादमावाभाबे स पवावलादित्यादिनिकष्य स्त्र तद्धाम- 



१२९६ तमकारे मधुश्वये । 

वर्मानिर्वाहादिति। केचन भक्ता भाषणादिदीलादशनं विना खा- 
वमशक्ताः परसुरभावविवशाश्चया गहोस्वक्ता वनं गच्छन्ति। आ- ` 
त्रेयोडुोमिभ्यां तु भगवदवतारसामयिकभक्तदशोक्ता । एते सर 
फरपार्गीयाः। वाजप्नेय्युक्तास्तु साधनमा्मीया इति नानुपपत्तिः 
काचित् ॥ ४७ ॥ 

मोनवदितरेषामप्युपदेशात् ॥ ४८ ॥ 

किञ्च सेन्यासिन आवश्यक ये पर्मालतो ऽपिकाल्ते गृहिणः 

प्य ल्यागघर्मस्य मध्ये विच्छेदेन सथद्ा धयौमावात् } ननु यचेवं 
हौरैकषयं तदा तस्कथनमराक्योपदे शरूपत्वाद प्योजनकमतो न वक्त- 
व्यमेवेति किमिव्युक्तमत आहुः # फेचनेत्यादि # तथाच दौठैश्ये- 
ऽपि तत्सत्तास्तीत्यतस्तदनू दितम् । अतस्तारशाधिकारे भगवस्टृपया 
सम्पन्ने तत्फत्तव्यताबोधना्थं तत्कथनमित्यथः । नन्वात्रेयीडुलोभि- 
कयामेतारश्चदशासम्पत्त गृहत्याग उशच्यते। वाजसनेयके तु फि प्रजया 
करिष्यामो येषां नो एवायमात्मा नायं लोक इति भ्रवणाद्ात्मलोकका- 
भनामात्रे बोध्यत हति ताभ्यामुक्तं भ्रुतिविरुड्म् । किञ्च । ये ठलील- 
दशनां बने गच्छन्ति ते मगवदागमने पुनरायान्ति, नतु घन पव 
खिन्वा संन्यासिधमनातिष्ठन्तील्यतोऽपि तच्छररुतिविरुदमतः कथं 

शनौते विचर पये तन्मतोपन्यास इत्यत आहुः । # भत्रेयल्यादि # 
पते सरव यदीया दशा ताभ्यामुक्ता ते सव भक्ताः फटमामींयाः, ममं 

उपायः फटमेव मागा यत्रासी मागे: फलमागेस्तःसम्बन्धिनः । यथा 

गोपालतापनीयोक्ता गान्धर्वीप्रभृतयः। तथाच कटक्पो भगवानेव 

स्वरुपं ताननुभावयतीति भगवल्छृपाविशिष्येवेच्छया तेषां सर्वन्वि- 
धव्यापाराः। षाजसनेयिनां कहोडग्राह्मण उक्तास्तु साधनमागीयाः। 

साधनं शमादिविशिषट क्वानमागे उपायः फलप्राप्तौ यत्रासौ साधन- 
मा्मत्तत्सम्बन्धिन इति तत्तदथिकारिमेदेन तथा तथा कथनान्न षू- 
धोक्ता श्रुतिविरोधरूपा काऽप्यनुपपत्िरित्यथः ॥ ४७॥ 

मोनषदितरेषामण्युषदे शात् ॥ सूषरम्रवतारयन्ति । * ङिथैः 



, अब्र ९ पादः | १८. 

सिद्धधन्तीयनोऽपि हैतोक्तेनोपसंहारः कृत हइयादयेनाह । मन्व“ 

दिखादि । मौनपदमनीहानिखायामादित्निदण्डिधर्मोपलक्षकम् 

यथा वागिन्दियमातदेहमातच्रयित्तमात्रानयापकासे धमां उक्ता 

न्यासिनस्तयेवरपामपीन्धरियनियामकानां धरपाणामात्मनि सर्वेन्द्रि 

याणि सरम्पतिषटाप्येति श्रया शिण उपदिष्यन्त इति युक्तो - 

हिणोपमहार इखधः। ततर नियमनमातरम्, अत्र तु भगवति विनियो- 

गाद् आधिक्यमिति मावः । बस्तुनस्तु केवद्टानियमनस्याप्रयाजक- 

लरा्तत्रापि भगवति विनियोग एत्र ता्पयमिति ज्ञेयम् ॥ ४८ ॥ 

अनाविषप्क्वन्नन्वयात् ॥ ५९ ॥ 

ननु मगति सर्वेनटियतरिनियोगाद् एहिणापमेहार शति न गु- 

ज्यते । युचौ दते स्वाध्यायपधीयान इयाःदिकर्ममार्गयिमाधनश्रु- 

तगियिाशा तत्तत्पर्ममाह। अनाव्िप्कुरनिि । मगवद्धात्रस्य र- 

मास्कैयेन गुपतस्यवामिरद्धिम्यभावकतवादाश्नपषरव कोके खं 

मगवद्धाव्मनातिष्कु्न् भजोन्यितदाशयेन ते धर्मा उक्ताः । गो- 

पने मुरं हेतुमाहा ऽन्वयः द्विति। यना भगवना मममन्वय मम्बन्ध 

प्राप्य बक्तोऽतो टेनोम्तया । अत्र ल्यव्खपे प्थमी । एनेन या- 

वद् अन्तःकरणे साक्तान् प्रभोः पाकस्य नान्ति वाक्व वहिगामि- 

प्कृरणं भवति । प्राक्ख्य तु न तथा सम्भवतीति ज्ञापितम् ॥4०.॥ 

ल्या # व्याकुर्वन्ति । # मौनपदमिवयादि # यद्चपि मुनमावो मौ- 

नमिति योगेन विचारान्मकं सषानमध्यादातुं शक्य नथापि भगवता, 

मोनानीहानिरायामा दण्डा वाग्देहचनसामित वाक्य त्रयाणां सम- 

मिव्याहृनत्वाद्वाग्दण्डरूपं मानं रूढं गरहीनं क्षयम् । दाष स्फुटम् ॥४८॥ 

अनाविष्कुवक्षन्वयात् ॥ सृत्रमवनाय व्याकुयन्ति। # नन्वि 

ल्यादि # । भाप्यमन्रार्भतराहितायम् ॥ ४९. ॥ 



१९२४८ पपरकाक्षे अणुभाष्ये। 

रेहिकमप्रसतुतप्रतिबन्धे तदशेनात् ॥ ५० ॥ 
पैदिककपकरणे तास्यमुक्ला लोकिकस्यानावर्यकलेऽपि वसस- 
यमाह । प्रस्तुतं परमुभजनं तसतिषन्धासम्भव एैहिकं कम का- 
यप्] नन्वेहिकं क्माऽस्तु मा वा, अतत्तत्समयोक्तिव्येथयाशद्ा- 
ऽ९ प्रस्तुतं प्रभुमजनं, तददेनादिति । आचायकुरादिलयुपक्रम्या- 
ऽग्रे पठथते, धार्मिकान् विदधदिति । अतो धामिकपुत्रषिधानपे- 
हिकं कर्म श्रुतो दयतेऽतत्तःसमयोक्तिरावर्यकी । अन्यथा श्रुता- 
बुक्तमस्तीति परस्तुतवाधेऽपि तत्रणे फलपरतिबन्ध; स्यादिति- 

भाव; ॥ ५० ॥ 

देहिकमप्रस्तुतप्रतिषन्धे तदशनात् ॥ 
अत्रापि भाष्यं प्रकटार्थम् । एवञ्च यस्य मयौदायां षरणं व. 

सते तेन साधनापरिपाकदशायामाचायेकुलादितिं श्रुत्युक्तशेतया 

गह पव खित्वा मगवद्धजन कत्तव्यं स्वधमेरहस्यं च गोपनीयमिः 
विसिदम्॥ 

शङ्कराचायंस्तु, सहकायैन्तराधिकरणं त्रिसूत्रमङ्ीष्लय, तः 
समाद् ब्राह्मणः पाण्डिवं निर्विद्य घाल्येन निष्ठासद् धाव्यं च पण्डः 
ल्यं च निर्विद्याथ मुनिरमौनं च मने च निर्विद्याथ ब्राह्मण शति बृह 
हारण्यकीयफहोडग्राह्मणे फ मौनं विधीयत उत नेति संशये । मनं 
विधीयते । यद्प्यश्र न विधिस्तथाप्यपूर्त्वाद्विधिराश्चयणीयः । मौने 
च पाण्डिल्यातिरिक्तं क्षानातिशयरूपम् । मुनीनामप्यहं भ्यास इति 
प्रयोगवृरीनात् । भतो मननान्मुनिस्तद्धावो मौनम् । अतोऽथ पुनि 
रिलत्र मुनिः स्यादिल्येवे विधिराभयणीयः । यद्यपि गास्थ्यमाः 

चाथकुलं मौने वानपरस्थ्यमिद्यनत्र मुनिशाब्दस्तसदाभमेऽपि श्ुतल्त 
थापि, वारी मुनिपुङ्खवमिलयश्र ष्यमिचारददहानाश्न नियमतोऽन्यः 
श्र तदर्थको प्रशतुमुचितः । उक्तशचुतौ त्वाश्चमरान्तरसश्िधानाधुचं 
तद्ग्रहणम् । ज्ानप्रधानत्वावुक्तमाधमस्य तस्माद् बाद्यपाण्डित्या 
ऽपक्षया दृतीयं मोनमत्र बिधीयते । नि्ैदनीयत्वनिरद शाद पि मनर 
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दस्यपाग्डित्यवद् विधेयत्वाध्रयणम् । तद्वत इति विधाषतः सन्या. 
सिनो प्रहणम् । कहोडग्राह्मणे तस्येव प्रस्तुतत्वात् । 

ननु विधयाबस्वे ततं एवातिशयप्राप्तः किं मौनविधिनेत्यत आह । 
पक्षेणेति। यस्मिन् पक्षि मददरनप्राबल्यान्न प्राप्नाति तस्मिन् पश्च षि- 
धिरिति विध्यादिवदिति । यथा वृरोपूणमासादौ सदकारित्वेनागन्या- 
धानायङ्कजानविधिरवमविधिप्रधानःऽस्मिन् विद्यावाक्येऽपि मोनवि- 
धिरितव्याहुः । तेन तन्मते वदनः पक्षण सहकायन्तरविधिरिति भ्रति- 
शषा, ततीयं विष्याद्विवदिति हेतुवाक्षयामति सिद्धयति । 

भास्कराचायोस्तु पूचवदेचाङीरत्य सूष्रमेव योज्ञयन्ति । 
विधीयत ईति विधिः । तद्वतो विध्धावतस्तूतीयं मौनं ज्ानप्रकर्पपक्षे- 
ण सहकाया्तरविधिः । तथाच ज्ञानातिशयमापादयेज्ज्ञानपरिपा- 
काय योगाभ्यासं कुयोदित्यथेः । विध्यादिवत् । यथा अग्निहोत्रादि. 
कम् भविवुषः फलातिशश्यार्थिना विधीयते तथा विवुषा ब्युन्था- 
यिना कषानप्रक्रूपं मौनं कत्तऽयत्यन विर्धीयत हति वदन्ति । 
रामानुजाचायास्तु सूत्रयोजना मास्कराचायवद्वाङी हृत्य तदथमेव- 
माहुः विधिशब्दन यज्ञादिः, सवाधरमधमेः शमर मादिश्च विधिशदेनो- 
ख्यते । आदिपदन ध्रवणमनन गृह्यन। सहकफायान्तरं विधी यन इति स- 
हकार्यन्तरावधिः। तथाच यथा, नेन वदानुवचननत्यादिना, शान्तो 
दान्त एत्यादिना च यज्ञादिः शमादिश्च सहकारित्यन विद्यावतो 
विधीयते । यथा च, भरातम्यो मन्तव्य इत्यादि धवणम्रनने चाधप्राप्र 
विदधयासहक्षारित्वेन गृह्यत तथा । तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डिलयमित्या- 
दिना पाण्डित्यं याठ्यं मौनमिति त्रयं विद्यायाः सहक्रायन्नरं वि. 
धीयत इत्युक्तं भवनि । मौनं च पाण्ड्यादथान्तरमिष्याह । पक्ष 
णति । एद् च मननं धरवणप्रतिष्ठायोन्मननदप्यथाश्तगम | उपा- 
सनालस्बनस्य पुनः संशीटने तद्धावनारूपम् । अनाऽपूषत्वादृत्र 
विष्यभ्रवणेऽपि तवराश्चयणम् । मुनिः स्यादिति । तस्मादूवे वाक्षया- 
थः । ब्राह्मणो विद्यावान् पाण्डित्यं निर्विद्य उपास्यं ब्रह्मत परिदयुदधं 
परिपूर्णं च विदित्वा भवणमननभ्यां प्रापतं वदनन पनिलश्यति 
यावत् । तश्च भगवद्भक्तिभूनं सच्छटृदधि रनम । नाहे षदैरित्यारभ्य, 
भक्तया त्वनन्यया शाक्यो हातुमिति भीतायामुक्तत्वाद्. यस्य दैषे 
परा भक्तिरिति, नायमात्मा प्रवचनेन रभ्य इति भुतावप्युक्तःवाश्च। 

१५७ 



१९२५० सप्रकार अणुभाष्ये । 

एव मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदव- 

स्थावधूतेः ॥ ५१ ॥ 

धास्येन निष्ठासेदिति । वाटस्य यत्स्वभावानाविष्काररूपं फर्म नन 
स्थातुमिष्ेत् । बाद्यं च पाण्डित्यं च निर्विंच्राथ मुनिः स्याद् बा- 
हयपाण्डित्य यथाववृपादाय परिदुद्ध परिपूर्ण वर्मणि निदिध्यासन 
ङपप्राप्तये मननशील भवेत् । एवं त्रितयोपादानेन रष्धविद्या भव- 

दिस्याह। अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ व्राह्मण इति । ममोनं मोनिनर- 

सहकारिफलापस्तश्च मौने च यथाववुपाददानस्तदेकनिष्ठायां वि- 
शाकाणएठां टभत श्येवं विषयवाक्यं व्यास्यानवनतः । बृहद्ारष्यक- 

मिताक्षरायां तु, पण्डा वेद् ध्ययनजन्या वुद्धिस्तद्वान् पण्डितस्य 

कम वेदास्तविचारलक्षणं श्रवणापरपयायं पाण्डित्ये निर्वि निद 
घं कृत्या नस्तरं वाल्यन तिष्ठासत् । श्रवणक्नानात्पक्नाशेषानान्पदरपर- 

तिरस्करणसःमध्य श्ल तस्य भावा बाद्यं तन वाद्यन विपयाऽना- 

कृष्रस्तिष्ठासेन्मनने कुयादिति यावन् । व्रास्यं च पाण्डित्यं च निःश- 
घे कृत्वा अथ मुनिमौँनवान् धारावाहिकात्मप्रत्ययव्रवाहवान् तिर 
सवित्थमूषज्ज्यते। निदिध्यासने कुयादरिति यावत् पवममरीनशन्दया- 
दयं श्चवणमननास्यं मोनराष्दवाच्यं निदिध्यासनं नर्चि अथ त्रा 

ह्मणो निरुपचरित्राह्मण्यवाम्, प्रह्येव स्यात् रृतङृत्यो भवदिन्यपं 

व्याख्यातम्) तत्न मतसदेन वाक्यव्याख्यानस्य मिन्नाथत्तेऽपि मौनस्य 
प्र्प्ज्ञानरूपस्यैवाङ्कारादधस्तुव्यप्रायः । सूत्रव्याख्याने तु शराः 
डुर भास्करे च मते व्युत्थानं श्रनि तद्धिविः । रामानुज तु अप- 
रिपक्घं प्रस्याव्यकनया विद्ापरिपाक्राथ नरद्विधिरिति फलति । मि- 
न्ते तु यावन्त्यतानि तामि सवोणि मयद्रिपक्षान्तानि चरन्तीन्यः 
त पतद्वहाय स प्वाहत इति बाध्यम् । अत्र तुनतथा विर 

अम् । गृहिणोपसंहार तु वहुकम।पदशं वीजमाहुः । वहुकमापतरेरा त् 

म किञ्िदर्पीति तत्साक्राद्भुत्वदसखुच्यम । मीनवत्घूत्र तु विश्ायाः 

सवश्रमसाधारण्यं ग्याकुरवेन्ति । अनाविष्छुवश्निल्यतं च बाल्य 

निशिन्धन्ति-। तव्विरुड मित्युपरम्यत ॥ ५० ॥ 
पव सुकिफलानियमस्तववश्यावधुनस्तदवलावधृतेः ॥ सूत्र 
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ननु तस्य तवेव चिरं यन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परष्य इति 
श्रुतौ मुक्तयनन्तरं व्रह्ममम्पत्तिः श्रूयते । सा तु पुरूपोत्तमसङ्ग 
टी सारमानुभव्राकिरिक्ता वक्तुमशक्या । युक्तोपरप्यव्यपदेशात् । 

“मुक्तानामपि सिद्धानां नरायणपरायणः । सृदूर्लैभः प्रशान्ता- 
त्मा कोटिष्वपि महामन" इति स्पनैश्च । मुक्तेः फलं भक्तिरसा- 
नुभव एवं मल्युक्तग्रहिणम्तःफले भत्ति, न वेति सशय निगयमा- 
ह । एवं मूतस्याक्तरूपस्य मुक्तस्य मुक्तेयर्फलं भक्तिरमानुभव- 
म्स्यानियमन्तघ्य भगवदिच्छाधीनत्रात् । माधनापाप्यलरात् । 

अत् एव मुक्ति ददाति कर्टिचित् स्मन मक्तियोगामिति णुक्रवा- 
क्यम् । अत्रोत्मगिक हेतुमाह । तदवस्थेति । न म पुनरावर्तत 
यस्याटर्या मुक्तयस्थाया एव मव्रदिकलेन निद्रः क्रियते । 
यद्रप्यत्र मुक्तिफलामातनियम एवायानि, न तु वदनियमस्तथापि 

मवनाग्यन्ति । # ननु तस्येव्यादि # सेति # व्ह्ममम्पत्तिः । तस्या 
उक्तरपत्य मानम # मुक्तत्यादि #।# पवं स्तीति # । छीकरा- 
रस्पानुभव्रस्य मुक्तिफलत्व सति । पवं संशय प्युन्पातरिने चूचरपल्ल 
स्वन पव मास्यत इत्याहायन निणेयमव मूत्र अदहिन्ययैः । अ्यक्ु- 
धन्ति । # पवमिष्यादि # । # उक्तरूपस्य मुक्तस्यति # । शृहिणो 
भुक्तस्य । # गत प्रोत # । साघनाप्राप्यन्वदरय । # भोतसनर्भिक्ष- 
मिति #। भधिकारसामान्यात् प्राप्तम् । नन्वनया भव्या पुनरकृल्ति- 
कथनेन मुक्तावष्याया पष नित्यन्वनिद्धार रीनारमानुमावक््र्यम- 
पिरूपस्य मुक्तिफटस्य भेदसाध्यत्वासद मथनं मुकिफलामाक- 
नियम प्वायाति, न त्वनियमर दृ्याशदुय नत्वग्हिरन्ति 1 # यच्च 

यादि # । सत्ये यद्यपि, न स पुनरावत्तत दति तदषष्यावघारण 
भुत्या उक्तानियमो नायाति तथापि नस्य नावदेत्र [खरमिति श्वे. 
तकेनूपाख्यानश्रुताचाच यतः पुरुषस्य ब्रहमञ्नानो्तरं मोक्षानापिषयै. 
स्तम व्र्मष पसिविरम्बो, न तु तदुसरमिति भाष्यते । द्चसम्प- 



१२५२ थका अणुमाष्ये । 

तस्य तावदेव चिरमियादिममाणनं स पुनरावर्तत इति श्रुया सम॑ 
विरोधाभावायौसिसिभिकी तदवस्था । तत्फठं तु कस्यचिदयनुग्र- 
हेण पुष्टो परदेशे भवतीति खाभिप्रायं परकदीवुिता बादरायणेन 
अनियम इत्युक्तम् । एवं सति, न स पुनरावत्तेत इति श्रुति; प्रपञ्च 
पुनराटत्ति निषेधति, न तु वद तीतेऽपीति इ्ेयम् । समापङ्गापना- 
यातिः । अथवा श्रुतौ तदवस्थाव्रृरदेतोरस्माकमपि वदवश्या- 
धृधूतिथतोऽवः फलाऽनियपनिश्वयोऽपीयर्थः । एतं सति मुक्ति 

सिश् सता सोम्य तदा स्म्पश्नो भवतीति परं ज्योतिर्पसम्पध 
सवेन रुपेणाभिनिष्पद्यते, स उत्तमः पुरुप त्यादौ सम्परिष्वद्करूपैव 
सिद्धेदयेकीभावदरा विरुद्धा । अतस्तदविरोधा्थमेतयोः श्वुत्यो- 
विंशषौत्सर्गिकभाव आदृ त्तम्यः । वरणन पुठौ प्रवेशने मुक्तचनन्तरं 
ब्रह्मसम्पत्तिरूपे फलं तदभाव तु मुक्तयवसखवेनि । तथाच वरणस्य 
भगयदिच्छामात्राघीनत्वात् तस्याश्च पूव क्ञातुमशाक्ष्यत्वाद्कगवता 
सूत्रङृता पवम्भूतस्वाभिप्रायस्य बोधनाथेमनियम इत्युक्तमिल्थः। 
नन्वेव सति तस्य मेद आयाति स च तस्यान्रत्तिमापादयन्नुक्ता 
श्रुतिं विरुणद्धीति शङ्कायामाहुः । # पवं सतीत्यादि # । शरुतिदह- 
यस्या ऽवियधे कल्तेव्ये सत्यनाद़ृस्तिशरुतिः प्रपञ्चे पुनराद्त्ति निषध- 
ति। उपकोसलब्राह्मणे एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावक्तं नावक्त- 
न्त इति विरोषनिर्देशात् । न तु तदतीतेऽपि । पतेनेवाद्नासतिनिचधस्य 
सामान्यत्वनिवारणादिति ्यमित्यथैः । सृत्रस्यपदावृत्तः समासिमा- 
त्रबाघधकत्वे ऽवसा न स्यादित्यतः पक्षान्तरमाह: । #अथवलयादि + । 
# अत इति # । शुत्यन्तराषिरोधात् । सिद्धमाहुः । # एवमिद्या- 
दि #। भगबद्भाव इति सप्तमी । तथाच परप्राप्ती भगवद्धाव पव 

परभा साधनकाष्ेल्यश्र सिद्धमिल्यथैः ॥ 

अन्ये तु पेहिकसुत्रे साधकस्येतञ्जन्मनि विदयोत्पत्तिरुत जन्मान्तरे इति 
सन्देहे, मम जन्मान्तरे बिद्या भवत्वि्यभिसन्ध्यमावादिभिरस्पिक्षष 

अन्मनीति प्राते, प्रतिशन्धकाभावस्य कारणतायाः सवशर सिद्धत्वादत्र 
वा परत्र षा यदैव प्रतिवबन्धककमोदिनिरृसिस्तरैव तत्र विधोत्पसिरिति 
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पर्यन्तं साधनं मगवरद्धाव इति निणयः सम्पन्नः ॥ ५९ ॥ 

इति श्रविदग्यासमततरपिश्रीवट्लमाचार्यपिरचिते 

ब्रह्मपूजाणुभाप्ये तृतीयाध्यायस्य 

चतुर्थः पादः ॥ ३॥ ४ ॥ 

सिद्धान्तयम्ति॥ एवं मुक्तिफलानियम इति सूत्रे तु यथा साधनवीर्यविशे- 
बाद्धिच्चाया पहिकामुष्मिकत्वरृतो विशेषस्तथा विद्याफलटभूताया मु- 

क्तेरप्युत्क पौ पकथरूपो विरोपो भवेदिवयवं प्रापे । उच्यते । पवं मुक्ति- 

ङ्प विरशापनियमो नान्ति। क्तः । तदवस्थावधृतः सर्वषु ब्रह्मरूप- 

त्वावधारणात् । अस्थूलमनणु, स पप नति नन्यान्मा, यत्र नान्यत् 

प्यति इत्यादि श्रनि्यो ब्रह्मण एकि द्न्वस्यैव सिद्धन्वारित्याहः। 

नद् स्मन्मने पू््रकक्षारूपामिनि टिद्गमूयस्स्वाधिकरण निर्णीतम् । 

तदुव्गमिका विदा च तन्नैव विश्रान्ति निर्णीनमक्षरधियामिल्यधि- 
करणे । । 
अता नास्मामिश्तत्राधिकं किञिदिचायत एति बोध्यम ॥ ५१॥९॥ 

इति भीमदल्माचार्यचरणनख चन्द्र निरम्नहृद यध्यान्तस्य 

पुखपोत्तमस्य इनी माप्यप्रकारा तृतीयाध्यायस्य 

चतुथः पादः ॥ ३।४॥ 

समाप्तस्ततीयाऽध्यायः ॥ 



अथ चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः । 
~" क अ~ द ७2 -------.- 

समन्वयेनाविरोधाव साधनेगह्यविद यदि ॥ 
तस्याग्निमव्यवस्था या साच तुर्ये विविच्यते ॥९॥ 
जीवतो भ्रियमाणस्य गच्छतः सफटस्य च ॥ 
अतो ब्रह्ममिदा कायमेतरमेव, न चान्यथा ॥ २॥ 

अथ चतुथीध्याये विवरिषवो यथा पूवांध्यायारम्मे कारिका 
भिरध्यायाथैः पादाथश्च संगृदीतस्तथात्राध्यायायथं पादाश्च सगृ 
हाना: पृवांध्यायसङ्गतिं निरूपणप्रकारं च बोधयितुं पूवाध्यायाथान् 
स्मारयन्तः प्रस्तुताध्यायार्थं साद्धनाहुः । # समन्वयेनेल्याि # शु- 

तीनां परस्पराविरोघाद् यो ब्रह्मणि सम्यग् अत्राधितोऽन्वयः सभ्य- 

ग्योधनरुपस्तनानुष्ठितरैः साघने्यदि ब्रह्मविद् विरुदसवेघर्माघारमू- 
तच्रह्मविषयकनिर्विचिकित्सशाब्दक्ञानवान् मवति, तस्य जीवतो भ्रि- 
यमाणस्य गच्छतः सफलस्य च या अग्रिमत्यवस्था क्ानानुकूलप्र 
कारेण कलपयन्ता स्थितिः सा चतुथं फलाध्य।ये विविच्यते फरल. 
रूपप्रकारवरनानां निष्कर्थण असङ्गीणतया प्रकाश्यते । तथाच यथा 
समन्वथावरिरोधाभ्याम उपानिषद्वाक्यानामामासत्वनिराकरणेन ते- 
चां ब्रह्मण्येव प्रमाणत्वं तेषु च ब्रह्मण पव प्रमेयत्वे वयक्तीरृतम्, यथा 
च श्रुतीनां बोधकताध्रकरारनिरूपणनोपासनात्मकसाधनप्रकारनिण- 
याद् ब्रह्मविस्वे व्यक्तीरृते, तथान्नोपासनारिसाधनवतो ब्रह्मविदो 
ऽवस्यानिरूपणात् क्रमेण साक्षाच्च प्राप्यस्य ब्रह्मणः फलत्वमुपपत्ति- 
पूवकं निरप्यत शत्ययं निरूपणप्रकारः, कायकारणमातव्राऽवसरश्च 
सङ्कतिरित्यथः। पूवांध्याये यावज्जीवं कछषानाजुकूलसाधनानुष्ठानरूप 
वतो ब्रह्मविदः काये निरूपितमिति पुनरत्र तत्कथनस्य कि प्रयो- 
जनमिल्याकाद्कायामाहुः । # अते इत्याद # यतोऽयं सिदडसाधनो, 
न तु प्राप्तफलोऽत दृदशेन प्रथमपादाक्तरीत्येव कारये, न तु ष्ण 
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तामपीं बुद्धिमाध्रित्य ये मूढाः सवैविष्टवम् ॥ 
वदन्ति शाख्लनाशाय सद्धिः शोच्याश्च यनु वान् ॥३॥ 
वह्मव्िदरमनाभावः शतांशेनापि चेद भप्रेत् ॥ 
शःस्मेतदू दथा जातं सवमूजविनाशनः ॥ ८ ॥ 

व्ययम् । नच्ेव भयं विदुपोऽमन्वानम्येति प्रनिबरन्धबोधक्श्रुनेः। अतः 
सिदक्ञानस्वप्यनत्क्तव्यतावरो धनमव्र प्रयाजनामिव्य्थः । नन्वत्रान्य, 
क्रि प्रजया करिष्याम इति भरता “यस्वान्मरनिस्व स्याद्ात्मवृत्तश्च 
मानवः । भान्मन्येव च सन्तुघ्रम्तस्य कायन विद्य" दति गीनास्मू- 
त्या च ब्रह्मविदः फायमात्रानिवधमङ्गाकुःवन्ति, तत्कथमत्र ब्रह्मविद् 
कायेक्ररणरिक्षत्याशङगयां तन्मतं दूपथतुमाहुः । # तामसीमिलया- 
दि # “अधमे धममिनि या मन्यन तमसा व्रता । स्वाथ॑न् विपरी- 
तांश्च बुद्धिः सा पाथं नामर्मा" दनि मीनाक्तरश्नरणक्रा सवी्रपपरी- 
त्यव(धिक्रा ्रान्ता बुडधन्नाममी । तामाश्रित्य य मूद्राः व्रयामश्ा- 
सख्रनाशाय स्वविष्टे सगुणव्रह्मविद्यायिपयम्य ब्रह्मस्वरूपस्य ब्दा 
कमाधनगुकपद् शप्रभूर्ननां मायिकन्वादिरूपे वदन्ति, य च ताननु 

तद नुखारणम्त सद्धिः शोच्याः पूर्वाक्तथनिस्मूल्युक्तस्य क्ायंकगण- 
निपधस्य बहिरङ्गसाथनविपयनयारन्तरद्गतद्विपयल्वाभावादगाध- 
प्रस्ना एत्यनः शोकविपवीक्राया एव, न नुपद्ेयवाक्याः। गीतायां य- 
स्त्मरतिस्यि(दिवाक्यानन्नर, “नस्मादमन सननेकाय कमस 

माचर। असक्तो हछाचरन् कम परमाप्राति पृर्पः हति तथा क्म- 
करणावद्यकन्वकथनात् । अतः शक्षाकथनमवात्र युक्त, ननु म- 

यननिरूपणस्य प्रासद्गकन्वक्रथनम् । साधरनमद्धनन्नरमपि कल- 
व्यतया फठािपयकपरोक्षानुमवरूपतया चवान्नर्फदरपन्वादरि- 
त्यथः । नन्विदमप्रये।जक्र, तस्य तावदेव चिरमिति शरुनव्रह्मन्नानस- 
रे मग्रामुक्तरेव ध्रावणत् अनो व्रह्मविदो न किन् कायम् । य- 
पुनर ब्राक्तं तत्त जघन्याऽधिक्रारिणां सगुणव्रि्ायनां फलसिद्ध- 
थम् । अत पव्र द्धितीयनर्मीययोरत्कान्तिगमनादिविचारोऽपि यु- 
ञयरत । तस्मान्नक्तं साधीय इत्यत आहुः । # ब्रह्मव्रदित्या्र * । 



२२५६ सपरकाशे अणुभाष्ये । 

स्वाप्ययस्य च सम्पत्तेरत्र ब्रह्मगतिश्रुवी ॥ 
अन्यथा न, श्रुनेरर्थः स्याष्चेद् व्यासो बदेश्न किम् ॥ ५॥ 
तामरसीं बुद्धिमाश्रिय या मुक्तिः कैशिदृच्यते ॥ 
सा एुपु्िश्रुवेरथो मोहादेवान्यथा मतिः ॥ ६ ॥ 

परब्रह्मविको गमनाभावोऽ्चिरादिना करममुक्तिमार्गण गमनस्य राहि 
लये चत्, शतांशनापि प्रकारेण भवत्, तद् पतत् तृतीयपादं 
शाखं, सर्वेषाम्, अर्चिरादिसूत्रमारभय, विङापरं च ददशेयतील्यन्तानां 
सुतश्राणां विनाशनः-अब्रह्मप्रा्तिपरतया वैवरध्याद् बथा जातम् । का- 
यात्यय परप्राप्तः साधने विनापि सम्भवादिति । नन्वत्र का उपप 
सिगेया पनेषां सूत्राथानां परब्रह्मपरत्वं स्थाप्यत इत्यत आहुः । 
# स्वाप्ययस्यत्यादि # । अत्र दहरविद्यारूपे ब्रह्मविद्रतिप्रकरण 
खाप्ययस्य सुषुतः सम्पतचब्रह्मप्राप्तश्च सम्बन्धिन्यौ ब्रह्मगतिश्रुती, 
भथ या पता इदयस्यनाड्य इत्यारभ्य, तजसा दि तदा सम्पक्नाभ- 

वगीत्यन्ता, अथ यतरेतदस्माच्छरीगादुक्रामर्तीलयारभ्य शतं चेका च 
पुरुषस्य नाज्य इरति ्छोकान्ता च ब्रह्मणि गमनबोधिके श्ुती पूर्व 
वर्तते । धना भगववुपन्यस्ते प्रजापतिवाक्यऽपि ते आदसतभ्य । 
लेयस्यात्मन उमयत्राप्यक्षयात् । यनः प्रजापतिवाक्यरूपशरुतरथ,; 
अन्यथा न, पूववक्यविर्दा न । यदि स्यात्तदा व्यासः सवस्य 
ब्राह्मपदाथस्य निणया्थ प्रदत्तः फरविवचनाचसरे तमर्थकिनवष- 
देषूपि तु बद्रद्व | तथाचानयोपपस्या तषां ब्रह्मपरत्वं स्थाप्यत £- 
त्यथः । ननु,न हि द्रषृटर्षिपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वान्न तु 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पद्येदिन्यादिना मुक्तो मेददशैना- 
भावश्नावणाश्श्र फथं ब्रह्माघदो गत्युपपत्तिरिल्यत आहुः । # तामः 
सीमित्याि # । पूर्वोक्तां बुद्धिमाथित्य श्रुतो या निःसम्बोधा भु- 
क्तिः सांस्वमतवदरिष्यते सा निःसम्बोधा मुक्तिः सुषुत्िशचनेरथैः शा- 
रीरग्राह्मणे तत्सजातीयवाक्येस्तथा सिडत्वात् । मतः प्रज्ञापतिषा- 
क्यसिद्धायां मुक्तौ या तथा मतिः स। मोहदेव । तस्मात् प्रथमे 
पादे यवुक्तं तद् ब्रह्मविदः रिक्षाथेमेव' न तु स।धनशषतयल्यष 



$ अध्याये ९ पाद्; । ९९५७ 

अतो ब्रह्मविदः कायं जीवतः पूतरैमुस्यते ॥ 
आर्तिः श्रवणादीनां नवृ खोपदशवः ॥ ७ ॥ 
द्शनाथत्रतो लिङ्गादपि व्रीह्वधातवत् ॥ 
आदृत्तौ श्रवणादीनामाप्मेति स्याद् हदा भति! ॥ ८ ॥ 
आपाततो दशनं तदमेदेनापि बोध्यते ॥ 
परतीकोपाप्नादीनां नैवे भावो हि जायते ॥ ९॥ 
आलम्बार्थं तन्नापि ब्रह्महषट्विकिप्यते ॥ 
आद्ियादिष्रहमटेरङ्गलं न खतन््रता ॥ १० ॥ 
मनने च निदिध्यासे वि्ेषश्चोर्यतेऽधुना ॥ 

मन्तव्यम् । तखेव भयमिति भुतेक्ञानो्षरम्रपि मननस्थाषदयकत्वा" 
दिल्य्थः। पवं पादप्रयोजनं निधिलय तदथमाहः । #अत द्यादि# । 
यस्माद ब्रह्मविकोऽपि ओवहशायां फलाुकूलं कायेमावदयकम् । 
अतः पूर प्रथमपादे तबुच्यते । कि तदिव्याकाङ्घायामाहुः । # आदू- 
सिः भवणादीनामिति # । तत्र गमकं हेतुरयम । नषङृत्वोपवेद्ातः 
नवसंस्यां कृत्वा य उपदेशः, नवङृत्व उपदेशा इति यावत् । वस्मा- 
दिलिङ्गाव् स्मूतिङपाद् वीह्यवघातवच्छृभ्रवणादीनां षृशनाथेस्वतो- 
पीति । सा आद्रखिः प्रथमेऽधिकरणे उच्यते । तत्फलं ितीयमा- 
हुः । # आदृलाविष्यारि # । # आसति #। भगवानाा । तथाचेदुं 
तस्यावाग्वरफरमिष्यथः। मआवान्तरत्वं साधयन्ति # आपातत इ 
लादि # । मगषतः सवौरमकत्वात् सवेडपर्ववुन्मात्मरवाश्च तस्य 
यत् अल्मसुत्रप्रथमवणकाकरीत्या आसमामेवरेन दशनं तव् आपाततो 
वूशनमिति बोध्यते । अपिशब्दाचथाधिकारमाग्म्ापवशरूपं वितीरयं 
बरह्मयिदः कायं च । प्रतीकमुपासनं येषां ते प्रतीकापासनाः | आदि 
पदात् कममार्गीथाश्च । तेषां हि यतो हेतामोवो क्ानिन्वं मक्तिष नेव 
जायते। अत आटम्धनास्च प्यानविधयतया प्रहरणा, तश्रापि अन्यैः 

प्रतीकत्वेनोश्यमाने विषयेऽपि श्रश्मदण्रिविंदिप्यते विषवाधिका म- 
वति । साध्ये तद्रीयं कायैम् । ठृतीयाधिकरणस्याथमाहः । # भा- 

दित्येष्ादि # । स्पष्टम । # मनने त्यादि # । 

१५८ 
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आसनादिषदङ्गस्तु चित्त श्रोतार्थं एव हि ॥ १९॥ 
धारयेदामतेयं वनः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ 

धपीधमेभयं तस्य नास्येषेति विनिश्चयः ॥ १२॥ 

अग्निहोत्रादिकं कार्यं सेन्यापतः फल एव दि ॥ 

षोढा चेव् पुरूषो व्यक्तः प्रारब्धान्ते फटे भवेत् ॥ ९३ ॥ 

एतावान् प्रथमे पादे निर्णयः सूत्रकृतः ॥ 

द्वितीये भरियमाणस्य सर्वेन्टियलयः पुरा ॥ ९४॥ 

लिङ्स्यापि श्वरीरस्य नाड्योक्रान्तिरिहयच्यते ॥ 

दिनाऽयनक्रृतो नास्य विरपोऽसतीति चाच्यते ॥ ९५ ॥ 

अधुना आदित्यमत्या आदित्याचुपासनेनाऽऽदित्यादिभिः फलदाने 

द्वारा माहास्म्यप्रतिपादनन भक्तिद्धारा मनने, निदध्यासे, मवे धम्, | 

निदिध्यासने च विशेषतो भगवतो बहिरन्तःपराकश्यरूपश्चोच्यने । तन 

फलस्यापाततोऽङ्भवध्रकारो मनननिदिष्यासनरूपं तूयं कायम् । 

तेन फलमाहुः ।# भासनादीति # । आसनं मगवतो बहिः प्रकरस्य 

उपवेशनम् । आदिपेनाऽन्तरपवेशनं लील ध्राकख्यं च, तेषां यानि 

षडङ्गानि भरवणाचावृत्तिः, आत्मामिदृरषटिः, तथा ग्राहणम्, अप्रती- 

कोपासने, सवैश्र प्रमदः, आदिवयादिप्वङ्वुदिश्च तैधित्तं धता- 

थं मगति घारयत्। तदाप, अआमतेः, मननमारभ्य, पवम् उक्तप्रका- 

रण, वतः-तवुसर, सिद्धि भगवत्रासनादिसम्पादकात्करस्ेदसम्भ- 

चङपामवाप्स्यति । पवम् आप्रायणसुत्रान्तस्याथ उक्तः। तद्धिगमा- 

दिस्त्राधमाहुः। # धर्मदा #। 

अश्रहोत्रादिसूत्राथमाहुः #* अश्रिहोत्रेल्यादि# । फल इति # फकटना- 

न्तरीयकदशायाम् । तद्ावहयकत्वाय फलप्रापतिप्रकारमाहुः । # षो- 

दद्यादि # । प्रथमपादाधरमुक्तो पसंदरन्ति । #* पतावानित्यादि # । 

द्विदीयस्याहुः । # द्वितीय इव्यावि # । # सर्वेन्द्रियलय इति # । 
पु्टिमा्गीयस्व भगवति, मयदिमार्गीयस्य भूतेषु । # देति # । 



ड अध्याये ९ पादः । १२५९ 

तृतीये क्रपमुक्तौ यो मार्गो यस्य श्ुनेमेतः ॥ 

तमिद्धीराऽम्यमागौणामपाप्यतवं च वरयते ॥ ९६ ॥ 

गन्तव्य च परं प्रह्म कार्यो छोकस्तु नेति च ॥ 

तुरीये पुष्िमयीदामेदेन फलमुच्यते ॥ १७ ॥ 

प्रमोखि फलन वमिर्दोपसं च वण्यते ॥ 

लीछानियस्तः पूरणगुण च वतोऽखिकप ॥ ९८ ॥ 

अस्य फलप्रकरणसेऽपि साधरनरूपस्यापि श्रवणस्यान्तरङ्तलं 

्ञापयितै तन्निद्धा रमप्याह ॥ 

आतृत्तिरसचरद् पदेशात् ॥ 9 ॥ 
आस्म वाऽरे द्रषएव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्य 

इसयादिवाकय्िितं श्रवणादिकं कि मृदेव कचन्यमुनामहृद्िति 

भवति सदयः । करि ताव्त् पाठ मह्द्ेति । तवतव दास्नायैस्य 
(य दकि शक चयक 

जघन्याधिक्षारिणि उक्करान्तिरित्यथः। # तृतीय इत्यादि # । # यस्ये 

ति # । अधिकारिणः । # अन्यमार्गोणार्मिति # । भन्ये मागौ उपा- 

या येषां ते तथा, ताम् । तुरयार्थमाहूः । # तुरीय हइत्यादि # । 

सामान्यत उनका तश्र विरोषमाहुः । # प्रभोरिम्यादि # । यत्र प्रभोः 

कटत्वम्, आत्मा प्रकरणादिन्यादिमूत्रद्वय, नन्निदपत्वं च, तस्वभावे 

संष्यवदित्यादिसु्रदये । दों, जगवृष्वापारवजादिमृत्रप् । # लना- 

ऽखिलमिति # । ततः-तादृशनिरूपणद्धनाः । भविं ररावा 

दरूपफलमित्यथैः । पयं पादा्धनिरूपणमुलनाध्यायाथं निरूप्य मू- 

रानि व्याचकी्पन्तोऽन्र फटश्रकरण साधननिरूपणस्य कि प्रयोजन- 

मिल्याकाद्काां तत्पयो जनं वक्तं सूत्रमवतारयन्ति । # भस्येत्या- 

दि # । अन्तरङ्कमिति #। फलपूचकक्षारपतया फलमध्यपातित्यन 

तवुपकारत्वम ॥ 
आदूचिरसङृवुपदेशात् ॥ अस्याधिकरणत्वाय विषयादिक- 

माहुः । # भात्मत्यादि * । 
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सम्पत्तेः । नच तण्डुलनिष्पत्तिफरकावधातस्थेव द्ीनफषटकाना 
श्रवणादीनां तत्सिद्धिषयन्तमादृत्तिन्यीयपापतेति बाच्यम् । अ. 
घातस्य वितुषीकरणात्मकृ्टदरारकतेन वथात्वमस्तु नाम, प्रकृ 
तदृषटारकलाव सङ्छतेनेवाद्टारा फएटमसम्पादनसम्भवादाह- 
त्िरथयोजिकेति प्रपते, उच्यते। आत्तिरव श्रवणादीनां श्रुयभि- 
भता । कुतः { । असृदूपदे शाव । छान्दोग्ये खेतकेवुपारयाने, 
रेतदास्म्य॑मिद ९ सर्व, तत्सयं, स आत्मा वतवमसि श्वतकेतो इति 
वाक्येन जहजीवयोतरष्मात्मलं नवकृत उपदिष्टवान् । तथाच स. 
छदुपदेशेनैष चेदर्थपिद्धिः स्यात्तदेकमेवाथेमेकस्मा एक्देवासः 
श्नोपदिरेव । भरयोजनाभावात् । एतेनावधातवदन्तःकरणदोषनि- 
वर्नं शृषट्रारमन्येषासुपदेश्षानां चरस्य तस्य हानसाधकल्वमिति 
प्रन्तव्यम् ॥ ९ ॥ 

क इति प्राप्त रति # । दाराविचारेणादच्यानर्थक्ये प्रति । हितं भ्या- 
कुवन्ति । # छान्दोग्ये इत्याहि # । 
# अथसि्िः स्यादिति # । दषटदारा स्यात् । *# भवपातषदि- 
ति # । सप्तम्यय वतिः । तेन तत्र यथा वैतुष्यमेवमन्राम्तःकरणदोष 
निवसेनमतो नादएमत्र दारं, किन्तु शएमेवात आदूसिरावदयकी । 
तच्र यथान्येषामवधातानां वैतुभ्यजनकत्वं, चरमावधातस्य तण्डुलनि- 
ष्पादकत्वमेवमनरान्येषामुपदेशानामन्तःकरणदोषनिवत्तमं बरमस्यो- 
परेशस्य तु मनसा साक्षारकारे जनयितव्ये तत्सहकारितया क्वान 
साधकम् । शडाद्परोक्षामितिषादस्य प्रागेव निरस्तत्वाक । भयं 
चरमोपदे शस्य करणत्वमवास्त्विति शङ्खम् । तथा सति प्रत्यक्ष 
साम्रीन्ेर्येऽपि तत् स्यात् । तथा सत्यसङवुपदेशो मननादिवि- 
घयश्च मुधैव स्युः । सामप्रीप्राबल्याथेमेव तवुपयोगात् । प्रवलाथां 
च तस्यां शब्दस्य संहकारित्वमेव, शोके तथा द शेना दिति । तस्माद् 
भआवृत्तिराषद्यक्येवेस्यथः॥ १॥ 
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अत्रैव हेवन्तरमाह ॥ 
लिङ्गा ॥ २॥ 

श्रुयनुमापकत्ेन स्पूतिरिङ्गमिल्युच्यते । सा च, “यथा य- 

धाऽऽत्मा परिप्यतेऽप्तो मदपुण्यगाथाश्रवणामिधानेः । तथा तथा 

परयति तक्रस्य चष्ुथयेवाजनपम्पयुक्तम'' इयादिरूपा वदा- 

टृत्तिमे्र फलप्ताधकतेनाह ॥ अत्र दृषटान्तेनापि शृषटरारकत्वं श्रव- 

गादीनां सूच्यते । आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य इति पदेन श्रवणादीनां 

फलासकं दर्षानं पूर्मुक्ता श्रोतव्यो मन्तव्य इयादिना तत्साध- 

नानि पश्चा्दाह तेनात्नः परोक्षपपि हानमवन्तरफलर्पमिति। 

भक्तिम्गे परमफलङपततसजातीयतेन च फठमध्यपारेवेति श्रुब- 

मिमतमिति हायते । तेन भूषरकृदपि एलमररणेऽपि साषन- 

लिङ्खा्च ॥ सूत्रमवतारयन्ति । # मजरवेस्यावि # । * भबे- 

वेति # । आदृलयेव । फि लिङ्कमित्यपेक्षायां व्याकुषन्ति । * श्वुती- 

त्था # । स्दछ्तावारमपद्मन्तःकरणपरम् । # दृ्टान्तनेति* । चश्चु- 

हेष्टाम्तेन । एवश्च पूर्वाध्याये कमौपसहरे, सवेथाभ्पि त पवाभयलि- 

क्ञादिष्यतेन वणादीनां मगवद्धमौणां यद वदयकन्तम्यत्वमुकुं त- 

स्याऽवाम्तरफलत्धाय तसाकारोऽत्र कराध्याये प्रथमत पष सृब्रह- 

येन वरितः । तेषां कथप्रवान्तरफलत्वमिन्याकाद्ायां अवणााना- 

अधाम्तरफरत्वे बीजमाहुः । # शारा वाऽर शत्या #। * त- 

त्सजातीयस्वेनेति # । पकथिपयतया साक्षात्कारसजालीयन्वेन । 

तथाच भक्िमरनिप्वि "सनामयं सारथूतां निसर्गो यद्थकाणीभधुति- 

येतसामपि । धरतिक्षणं न श्यवदच्युतस्य यत् सिया बिदानामिव 

साधवो” इति स्यायेनाऽीटकपत्वाद यान्तरफलस्वं बोध्यम् । “या 
्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे इदया- 

भ्या ऽपसरत्वि"ति पष्णते प्रहादवाकयादपि तथयेत्यथेः। भत्र गमक- 

बाहुः । # तेनेत्यादि # । एवमेकेन भकारेण सूत्रं व्याख्याय तद्र 
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विचारं चकारेति निगृहाशयः। तथापि शाब्दक्रमादार्धक्रमो बही- 
यानत न्यायाद् दरष्व्य इति पदस्य पश्चात्सम्बन्धे वक्त रीतिर्नावि- 
स्रं प्राप्रोहीति प्रकृतविचारस्य फएलप्रकरणासङ्गतत्वमापततीति 
भरकारान्तरेण मूत्राय उच्यते । आत्तिरसषदुपदेशाव । श्रुति 
कमङ्गानमक्तीः साक्षात्परम्परामेदेन पुरुपार्थपाधनतेन हीनपध्य- 
मोत्तमाधिकारिणः प्रति कततेव्यलेन प्रतिपादयति । वत्र तेषां 
खरूपं तृतीयेऽध्याये वादरायणेन प्रतिपादितम्। अथ तुरीयेऽध्याये 
तेषां फं चिन्यते । तत्रादौ कमैमारगस्य फलमुच्यते । हानम- 
तयोरेव करमेणोत्तमायुत्तमफलकल्मल्तताधनतेनैव तव् कसैवयं 

दोषामावेऽपि शरुतो कमशानमक्तीनां मार्गाणामुक्तस्वेऽपि शषानभक्तयो- 
रेष फलत उल्कृष्टत्वं, न तु कमेमा्गस्यापीति भरुत्यारायं स्फुटीकशतः 
मत्र कमेमाभस्य फरजाघन्यमपि बोधयतीति हदि इत्वा प्रकारा- 
न्तरेण भ्याख्यातु तदू्ीजमाहुः । # तथापीत्यादि# । अस्मिन् दने 
शाददस्थैव प्राधान्याद् यद्यपि राद पव क्रमो मुख्यस्तथापि तन्त्र 
इयस्यैकशारूयात् पूवैतन्त्रस्याप्यादरणीयत्वम् । तत्र च क्रम 
लक्षणे, क्रमकोपोऽथशब्दाभ्यां भ्रुतिविशेषाद् थपरत्वाच्चेत्यत्र, अभ्नि- 
होर जुहोति यवागूं पचतीम्यादौ शाब्दक्रमादर यवाग्वाः पाकस्य 
च प्रेयथ्यैप्रसङ्ददषएठाप्रत्वादर च गीरचास्तपमनाहत्य यवाग्वा होम- 
सम्भवेन पूवक्तदेषासम्भवादथक्रम एव युक्त इति निर्णीतम् । 
तन्न्यायाद् द्रष्टव्यादिवाक्येऽपि द शंनानन्नरं श्रवणादीनां वेयथ्यैग्रसङ्खः 
फरसिद्धा मोक्षस्यैव सम्भवेनादषएटस्यापि कटपनायोग इति शाद 
तमनारत्य तेषां साधनतया पूवव सबन्धो युक्त श्ति कथिदुद्धा- 
धयेत् तदोक्तरी तिरनवसरपराहता स्यादतस्तथोच्यत दष्यथः । एवं 
वरकाराम्तर प्रतिक्नाय तस्मिन् पूर्वाध्यायसङ्कति बदम्तः प्रस्तुताथै- 
माहुः । *# शुतिर्हीत्यादि # । # त्र तेषां खरूपमिति # । तश्र सा- 
धनयिश्वारे तेषां कमेह्षानभक्तिरूपाणां पुरुषाथसाधनानां स्वरूपं खं 
प्रति नियतं करोपयोगि रूपम् । प्यायार्थमुक्ता सू्रमवतारयन्ति । 
# तत्रादाविद्यादि #। #तत्कत्तेम्यमितिक । कमं करेष्यम्। तथा 
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न तु स्वरातन््येणेति हापयतुम् । आटत्तिरिति । कर्ममागंस्याद- 
त्तिः पुनर्जन्मफलं तदप्यसत् । इदं पदमारृत्योभयत्रापि सम्ब- 

द्वथते । तथाचात्र प्रमाणपिक्तायां तदाह हैतुतरेनासङृदुपदेशादि- 
ति। श्रुतौ कममर पुनज्जैःमासङृदुपदिश्यते यतः । अन्यथा स 
कृदुपदेशेनेतर तद बगपेऽप्यमङृदपदे शो व्यर्थः स्यादतस्तयेसर्थः । 
वाजमनेयिशाखायां पठथते, एरमेवायर शारीरं आसिभ्योऽङ्गभ्यः 
सम्पमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रातियोन्याद्र्ति प्राणायेति तत्र 
पुन्न प्रथेतिनेषप आसा निष्करामनीरयुपक्रम्य पथते, ते विध्रा- 
कपण समन्वारभेते पूर्यपरङ्ञा चेति । तत्रपरतदनुपदमेब तद्यथा 
तृणजन्ायुक्रदयुपक्रम्य पटश्वते एवमेवायं पुरुष इद् ५ शरीर निह- 
साऽविद्या गमयितवान्यन्नवरतरं कटयाणनर ५ रूपं तनुते पिष्पं 
वा गा्न्थ्र ब्राह्मं वा प्राजापयं व्रा दैवं वा मानुषं बाऽन्येभ्यो 
वा भूतेभ्य इति । ततरवरग्रे पठथते, प्राप्यान्तं क्मणन्तस्य यत्कि 
शद करोययम् । तस्माल्लोकात् पुनरेयस्म ोकाय कर्मण इति । 

अत्र हेत्वन्तरमाह ॥ लिद्गास्च ॥ बेदानुमापक्रलन स्मति- 

मागाऽन्तरपरवे पव कमण उत्तमफनन्वं, स्वना मार्गन्वे तु जघन्य 
फलन्वमिति क्ञापनाय कर्ममागेफलमुच्यत त्यथः । व्यकरुकरन्न । 
कममार्गस्येत्यादि # । # फरमिति # । साध्यान्नरसाधनष्यापार।- 
परमजनकं कार्यम् । # उभयन्राति # । साध्य हनो च | उभयत्र स- 
म्बन्धस्य प्रयोजनमुच्यते । # तथाचत्यादिना # नथन्यथ इति # । 
पुन्जन्भैव फरमित्यथः। तेन कमेवाश्षयपु यन् स्वगाविकपं फन्मु- 
ख्यत तत् प्रतिपत्तिरूपमेवेति भरुतितात्पयं व्राविनम् । वाजमनयि- 
दास्लायामिति # । बृहदारण्यके शारीरव्रह्मिण । नथाचास्यां श्रुना- 
वादृत्त बुपतहारेणादृत्तात्व पू्वकर्मव्यापारोपरमश्रावणात् कममा- 
गस्य तदव फटमित्यथः ॥ 

लिङ्च ॥ सिद्धपदस्य स्मरतो प्रयोगप्राचुयाभावान्नदं गुक्त- 
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लिङ्गमिषयु्यते। सा च भगवद्रीताु, वैषिवा मौमितुपक्रम ए" 
ठते, एवं श्रयीधमेमतुपपश्ना गतागतं ` कामकामा केमन्त इति । ̀ 
आग्रह्मभवनार्लोकाः 'पुनराषतिनो ऽभ्जनेति च । .. 

अथग यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधु- 

रवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः 

पापेनेति श्रुतिर्कतमानजन्मकपिणोः पूपेनन्पसम्बन्धिकमोतुमाप- 
कलव वदतीति कर्मिणः पुनजन्मावद्यकमिति ज्ञायते । एवं सति 

लिङ्गेन निरूपणादि यर्थः सम्पद्यते । निदृततिमार्गयस्यापि तस्य 

ह्ञानोपकर्गैतमात्र, न तु जन्मनिवत्तकलं मानाभावाव् ॥ २॥ 

एवं कर्मफलं विचायं ज्ञानफलं विचारयति । 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 

ूवर्थनिरूपणव्यव्छेदाय तुशब्दः । द्वानिनो हि मगवन्तम् 
(जि चः चर सवस 

मित्यतः पश्ान्तरेण स्याकुर्वन्ति । # अथवेत्यादि # । यथाकारीया- 

शक्य पापो भवतीस्यन्तन पूथकृतकमेणः फटमुक्ता पुण्यः पुण्यने- 
ल्यादि यद् वशति तदेतज्ञनशनकमेणः पूषैकमानुमापकर्वायेव बद्. 

ति। अल्यथा पुनरुक्तं स्याव्तस्तथयथः । सूत्राथमाहुः । # एव स 

तीत्यादि # । ननु तर्हि निदत्तस्य फ्मेणोऽपि तथात्वापातो, निदृसत 

क सेवेतेत्या्नुकावैययथ्य च स्यादिव्यन भाहः । # निब्रसीलया- 

हि # । वथाचाङ्कत्वद् शायां तस्य प्रधानोपकारतिरिक्तफलामावाः 

त् प्रधानेन शनिनैव अन्मनिवृ्तमे तदवियथ्यमित्यथः । अस्मिन् पक्ष 

इदं सूत्रद्वयं नाधिकरणरूपमिति वोध्यम् ॥ 

अन्ये त्वश्र प्थैवणकोक्तरीत्या जघन्याधिकारिणः भवणादि- 
ग्र्ययादृत्तिमान्रं साधयन्ति । अस्य साधनाधरयविचारस्यान प्रघ 

सने बीजं तु न किञ्चिदपि वदन्तीति तश्धिन्त्यम॥२॥१॥ ' 

तमति तूपगच्छम्ति प्राहयन्ति च ॥ सुत्रमवताये व्याकुषै- 
# पू्वत्यादि # । नन्वामशब्दः सन्मात्रादिम्रयप्रसान्तद्वाव् शलक्षण 
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आत्मयेनै्ोपासने । तस्या नैरन्तर्ये ऽनेकजन्ममिस्तयेव तेषां हदि 

भगवान् स्फुरति । तदा स्ानन्दांशस्यप्यातरिभावाद् ब्रह्मभूतः 

सम्ासतेतैव बरह्म स्फुरितमिति तरानन्दत्मकः सस्तमनुमत्रात । 

एवं सितः मारव्यममःपो देहापगम तच परवरष्ट भवति । एता- 

दशाः सर्वोपकरारीति पराथमपि तस्मे भगत्रता हानं दत्तमिति प्रव 

चनमपि वस्य फशान्तःपातीयिकरारिण्युपस्थिते तथैवोपदिशति 

यि भः सिके नि 

विरिटवस्तुबोधकः । पतिशब्दः प्रकारधार्च । तस्य च विस्मृनकण्ट- 

मणिक्षानवज्जानं मक्षसाधनमित्यवा्थाऽब्राद्धाकायः । यन उपग- 

च्छनीत्यस्य क्ञानाधतेव प्रसिद्धान साघनाश्चय पलत्र विचार प्रती. 

यते इति कथमस्य फटश्चत्वामनयतस्तवुपरप्द्यन्न # क्षा[ननो 

हीत्या.द् # । .क्षा(निन क्ञानमार्मयान्त हि. आन्पत्यवापासत स 

म भात्मति विद्यादिस्यादिवाश्यभ्य आलमलत्वनेव मगवन्नमुपासन ॥ 

तस्था उपासनया नैरननर्य, बहनां जन्मनामनन ज्नानवान् मा प्रपद्यत 

इति स्मूतेरनकजन्मभिरन्मत्वनैव भगवान् हदि स्फुर्त(नत्ववं 

अहै भगवो दवन अहदवेत्व भगवा द्चवतच्ति व्यरनिद(गदवमसीयन। 

तदा बहभ्यामे जीचानन्दस्याव्याविभवात् सच्चद् नन्दना त्रया 

णां प्राकश्ये, ब्रह्मच सन् व्रह्म ऽव्यतान श्रतव्रद्यभूतः सन्, आत्मन्न्. 

धेत्याधुक्तरीत्या ब्रह्मानन्दान्मकरः सक्नान्मानं सान्ञान्कयान । नत 

प्रारन्धसमाप्ता ब्रह्मण्येव प्रावष्रा सवता मुख्य जानन: न्मृुषग- 

च्डम्कीत्यननोक्तम् । प्रादयन्नीन्यननाऽवान्तरं नवुच्यन दन्यागयन 

तवुपपादयन्ति। # पनाइश इत्याद # । # टान्तःपार्नानि # भगव- 

त्कपाकायत्वात् कलान्नःपाति। तथाचाभ्यं मृच्रायः।एात्ान्रः प्रकरार् 

पूथसूबरढय धवणादत्रत्तसक्तन्वाच्छरवत्। च ब्
रह्मण पय विषयत्तरा- 

शश्ङतं ब्रह्म आन्मा स्वाल्मा इति पवप्रकारण उपगन्छन्तयनुभव्रन्न। 

स्रतुन्यायेन तत् प्राप्नुतरन्ति, अन्यानष्यश्िक्रारिणि ्राहयान्न,उषप- 

दशान्त चति धोध्यः। ननु मवल्वदमव, तथापि आन्मन्वन प्राणः 

चच तादशग्रहणाऽनन्तरभावित्वाद् उपगच्छन्तान्यस्य कहानमवायत्वन 

१५ 
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श॒ । एतदेवाह 1. आस्मे्यादिना । उप समीपे गमनं परेश ति 
पायत्॥ | 

 अयत्रा । ननु ब्वानभक्तयोरनाटत्तिः फलमत उत्तनेते, नद 

कपयाशयेन कमणः फएलमाहत्तिरिति यजिरूपितं तत्रेद् चिन्ये। 

न स पुनरावर्तैत इति श्रुतिः स््रथाऽनाहत्तिमाहो १ सात्रभिक। 
तामऽमरशम्देन तमिदत्तिमिव । किम युक्तम् । सावधिकंमेति। 

तथ. पूकनेययस्य त्वयाप्यद्गीकायैलाव् तस्य पररकघः 

व्रतीयते, न त प्रवेश त्यत आहुः # उपेत्यादि # । तथाचो पगच्छ- 
ष्तीलयत्र कश्रपेक्षायां साधकमात्रस्य प्रद तुमराकयत्वाञ्ज्ञानिन ए 

कतृ यन वाद्याः । तथा सत्ति कृधिराप्रण.वेतैव तपराप्त्याऽस्याध- 
हयसंम्राहकत्वाद्ागान्तरण तस्य फलटव्राघक्रन्वं नायुक्तम् । भत्र 

कलस्थैव प्रकरणादिति । तथाच।त्मनि प्राप्ते पुनर्त्यभावाज्ज्ञानख 
अनादृन्तिर्व फटमिलर्थः । अर्मन् पक्ष पनस्यःपि सूत्रस्य नाधि 

करणत्वम् । पूवैरोपत्वात् । एवमत्र ज्ञानफालस्य कथनात् कंमुतिकन 

भक्तिफशछस्य सूचिनन्वऽष्यविवचिनत्वात् तरद्धित्रचन'य पूत्रसु 

ज्रयोर्दितीयवणेके युक्तं तवुपण्म्भाय चेदमपि आधिकरणान्नर 
मेवेद्ाशयेनाहुः # अथवेद्याद्रिं #। # त्राति # अनाचरत्ता । वधय 

मुक्ता सदायमाहुः । #नस इत्यादि # । उक्तवाक्यन गृदगा 

वसंहारद्यल कमेक्ररणमुक्तम । सन्न्यासिनो कशषने स्वरुपरोपकाराय 

कर्मकरणे सयंवेक्नास्तत्रति ापिनम् । कमणां प्ररोहेकस्वभावतव 

अ सयमरःधिकरणे पृर्वसूत्रयार्दिनीयव्रणक च व्यवस्थापनम् । 

वव्र कानवन क्मकरणेऽपुनगङतिशुत्या ऽ्तिशरुत्योर्विरोध म 

धतीति तत्सन्ददबाजं बोध्यम् । पूवपक्षमुपपादयन्त । # तथा 

ल्याद् * भनाूसिघ्रुतः प्र यावदायुषमवरे वनयन्निते श्रवणादुना- 

हृतः पू ज्ञीवदरायां कमनेयतयस्य त्वया सिद्ध न्तिनाप्यङ्कीकायत्वा- 

त् कमणां च प्ररोहेकस्वभावत्यात् स्वभावस्य च वुरातक्रमत्वाज्ञ- 

श्माम्तरे पूथ्रकमफलानुभ वस्यावह्यकत्व।दनारात्तश्रुनिः पूवानुराधन 

चथिकीतव तां षदूतीत्यथः । पत्रमाशतो साघकमुक्राऽनादृ 
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भात्रतात्तस्य दूरतिक्रमत्वाततत्फानुमवस्यावश्यकतात । 

अपिच, य एन भरिदुरिति श्रतेः सति इनि हि पा । यतो बाच, 

अण्न दि रत इयादिभरुनिभ्यो ब्रह्महानातम्भवराव। इत एव् 

भक्तिरपि परतयुक्ता वेदितव्या । ब्ञानाविपमे स्ेहामम्भवाव्। 

किञ समस्य वकषी मस्यशषान इयादिश्रुतिम्यो, यस्यावतारकमा- 

णि गायित हसदादयः, न यं पिदन्नि तत्ेनेयादिस्पृतिम्यश्च 

का प्रस्याक्चा जोवरस्यानिहीनस्य तत्पतो। अन एवोपदेशाऽपम्भ- 

मोऽपीति प्रति भरयाह । आसेनीयादिना । तुशब्दः पूरपक्षान- 

रामः । अत्रायमाशयः । सयमुक्तं भवता । तत्रोच्यते । यथा- 

उगृषतातिमहच्यादिधरमा भगवति सन्ति तथा सर्वात्तरमपि । य 
[ 7 `. 

ततौ बाधकमाह । # मपिनेव्याद्रि # । # सेति # । भ्नाषृत्तिः } 

तथाच क्ञानामातरे वत्कायमूना अनाशृ्ततिरपि न यक्तं दाक्ष्या । 

नच मक्ता सतयत आह # इत इत्यादि # । तथाच मक्तमाहार्म्य- 

ह्ानपूयकस्नेहरपत्वात् स्नेहप्य च क्ञानोनरमघ सम्मवेन तव्ति- 

चये स्नहस्याशक्ष्यवचनत्वन भक्तग्प्यमम्भवाद्रित्यथः । पर्वं प्रमा" 

णक्तन साथनरोवर्यपं बाथकपुक्रा फलविच्ररणापि तृष 1 

# किञचत्यादवि #। अत्र धरुत्या प्रानिद धरये, स्मृत्या च तत्माधनभू- 

तक्ञानदरोधल्यमुकतम् । नच केवलकूग्णश्रदेन कञानासम्मर्भप शा 

्टसहङनन ज्ञानसम्भव इत्याशाया निराचद्ट #* भन पमेल्यादि * । 

दाधा हि श्रुतः सह करानि । धव्रणं चापदशाषुपदेशश्च लनादतो 

गुरेव, ज्ञानदौधट्यावुददेशप्याप्यमम्भव दन्य प्रः । नथा सतैधा- 

ऽनाश्रचो सःधजयामावाद् ्राधकानां च बरना सश्यरातनाषहखिः 

सावधिश्येवःङ कार्येति कर्मन्नानभक्तानां कलना न कथ्िद्धिरेषः। 

घस्तुनस्नु तयोः सम्मत्र पव दुपरेट दत कमफ रमत फलं, गाम्यद्वि 

पूः पक्ष इत्यथः । सिद्धान्नं षकतुं सूत्र हयाकुशरन्तः पूर्व कानदोष्- 

स्यमप्राप्यखं अ परिहरन्ति । * तुरादद हत्याद्रि * भ्मपयती्य- 

स्तम् # । + सलतरु्कमिति # । यतो बाच इत्यादिना, किश्चस्य- 
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आत्मनि तिष्ननियादिश्रतिष्वातचेनेवोक्तेः । सर्वधरमीश्रयतेऽपि 
यदा यं ध्म पुरस्य लीलां करोति तकराय॑मे वदा सम्पद्यते । 
हितकरारिखस्रमव्रसात् स्य एत्र सति यस्मिन् पुरुषे यदाऽऽय- 
त्वेन खीरं कराति तदा खप्राप्यनुकूटप्रयत्नवन्त प्रिधायाःपरानं 
प्रापयति । ननूक्तं दुरनिक्रमः कर्मस्वमात्र इति । नेष दोषः । 
शन्नरमपाकाय जग्थमोपधमपि गोखाय भवनि, तेन न तनित 
बा । व्यापादनेकखमात्रमपि विपमाज्ञीषरिपं तदपगमपदुनर- 
निगमपङमो नापगमयति वा। तथा भगवद पितं तदर्थं च कृतं क॑ 
न क्मनाक्षाय भवतीति न वक्तु शक्यम् । कममोक्षाय कर्पाणि 

) 

दिना च यदुक्तं नत्सत्यमुक्तम्। # आत्मत्पेनेति # । हारीरभूतश्य- 
ऽमनो नियामकत्वन । # तस्याति # आत्मनः । नथाच फमस्वमव- 
वदात्मस्वभावस्यापि तथात्वात् स्वयमत्र भगवान् स्वलोटानुसारण 
क्ञानप्रणाड्या भक्तिप्रणाञ्या वा यथाक्षरं स्वात्मान प्रापयतीति, न 
क्ानमक्तयात्मप्रापीनां दोधटचमिन्यथः। भत्र शङ्कुने । # नान्वत्याति # 
तथाचात्मकमरणारुभयोरपि स्वमावस्य तथास्वरादनाबरत्तिमावधिक- 
त्वाऽनवधिकत्वयाः संशय पव पयवस्यतीत्यथः । ण्नत् सम्राधातं 

कमस्वभावानिक्रमप्रकार व्युत्पादयन्ति। #* न हीत्याद् # । तथा 
यथ।ऽन्नोषधयोद्रभ्यस्वन भक्ष्यत्वेन च तोल्यऽप तयोनकस्थमावत- 
मपित खभावसमदो, यथा च निगमस्य विप्रादिस्वभावनाराकत्वेश्पि 
तत्का्यप्रतिग्रन्धकत्वं तथात्र आत्मनि सचन्द्रियाणोत्यादि बाधितश्य 
मगवगर्पितश्य तदय कृतस्य च कमणः कमंत्व तुरये$पि ख भावम 
दो वां, मगवदरपेणादेस्तत्स्वभावनिवल्तकत्वं वत्यदोषः । उक्तं च 
माकंण्डय रौच्यमन्वन्तरे “अवधाऽप्युपकागाय विषवज्जायते न्- 
णाम्। अनुठताश्युपायेन षन्धायाऽन्यायानो हि सा" इति । अविचति 
विद्रामिन्नं कम. मावरूपमन्ञान चल्युभयमापि सगृष्यत । पलदष 
श्वतितात्पयामत्यश्र गप्रकमाहुः । * कमनाशायत्थाद् # । पतै. 
काद् रास्कन्धे योगाभ्जरवाक्य, "परोक्षवादो वेदोऽयं बाठानाभनुशा- 
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विधत्ते धगर यथेति वाक्यात । अ्रा्तग्रा्ठसत्रिरोधापहारस्तु 
जवि पाम्येहमरेच्छाभ्यां पुरेव कृत इति नाधिक्रमत्र निरूप्यम् । 
इतिशब्दो हेल्थ । तथाच भगरानाता भत्ति सपं जीवानामतो 
हेनीरुक्त {या तदनुप्रण तपुपगच्छ-नत । ज्ञानमार्ग ऽङीकृतास्तरा- 

त्तव ज्ानादुप समीप एप गच्छन्धुक्तरीयाऽक्षरत्पकफे तत्रैव 
धविष्ठा भवननीयथः। भक्तिमर्गऽद्ोकरनास्तु माक्नात् प्रकरे पुर 
पोत्तप्र सति तद्धजनाथमुप सर्पं गच्छन्तीयथः। 

सनम् । कमेनाशाय कमणि विधत्ते ह्य गदं यथे"ति । कचिनतु क- 
ममोक्चायेनिणटम्तदाप्प्य्धनोत्यप् । आत्मस्वभावस्य तु न नाशादि- 
दाङ । अनुच्छित्तिधर्मा श्रु":, सवस्य चदत्यादि्रुतेश्च ततोऽ 
धिङ्घप्ररस्यन्यन्यामावात् । ननु विस्द्रप्रमाभारन्वाद्धमा पव स्वमा 
वत्राघक्ता मवन्त्विन्याञद्य नामप्यवापध्रकल्वमाबरुः # अग्राह्यत्या- 
दि *। पननज्नान ददौत्गचपपि पर्दनम् । पनं व्राधक् परिहृत्य 
सूत्र व्याकुयतन्न। # हात दाद हन्याद् #। भन्मशद्दाथस्तु सत्रा 
स्तयामित्वादिरूपः पूर्त पव । पनावान् परं विषो यज्ज्ञानिना 
प्रत्यगारसत्वप्राधान्येन नत्म्फूर्सिमक्तानां तु सगन्मत्वपरमप्रिय- 
त्व.नन्द्प्राधान्यनति । अत उक्तगत्या यस्य मागव्य या रीनिः क्रमा- 
कमदििना वयुत्पादूना तयारीस्या ने प्राप्नुवन्तीन्यथः । उपगमनं 
विनेजरने। # ज्ञानपाग इत्याद #।*# भजनथमुपसमीप गच्छन्ती- 

निकैपुकापसृप्यत्वस्य पूवमुक्तन्याद्, प्रह्मविदाप्रानि परमन्युक्तायाः 
परप्रात्तः, सोऽदनुत् सवन् कामान् सह ब्रह्मणा विर्पाश्चनत्यत प्रह्म- 
साहत्यन श्रव्रणद्धमविद्यायामान्मामभुनत्यश्य ध्रावणाद्च त्थत्य- 
थः । अत्रेदं सम्श्द्ो । भक्ता हि, परयगान्मानप्ररनरनच मत्या 

जुस्मनत्तेन अब्रुन्वमनीत भवपण्वत्रध्रुल्या, आन्मःयवापासाने- 
प्युक.व्र, भन्न प्रियपतुपासात द्वग हि तथा ध्यान, भात्मानै 
लास्मुरालीन ्त्यक्रास्मान् प्रकरण त्रिधापासनधावणाज्जानयहेन 
च।प्यस्य यञजन्तो मामुपासते, एकत्वन पृथक्तन बहूधा विभ्वतानरुख- 



१2.७० सथकश्र भणुभाष्ये । 

एतं श्वेपोक्तिरियमिति हायते । सम्परदायादुदत्तिरपि भग- 
दिङ्ोयेवःदशाः खपे येत मागेग एकं प्रप्ठाज्ते मागेमन्पानपि 
ग्रहयन्दु दशप््ोमयत्रप्यासलमेव हेवुरन्यथाऽत्ारामस्य पथ 
निपेश्षस्यषे करणापम्मत्रेन मोक्तमागापरनिद्धिरव स्यात् । तस्माद् 
स्मेयानादःत्तय श्रयमिपतेति जेयम् ॥ ३ ॥ 

नन्राससेनोक्तिर्पाप्तनाथति नोक्तं साभ्ीय इयत उत्ता 
पठति । 

न प्रतीकेन हि सः॥ ४॥ 

मिति गीतास्मृतेश्च खात्मनया स्वात्माःमतया च परियतयादेहमारभ्य 
थाचन्तो मजनायाः प्रियाप्तदात्मन्वन चोपासते हात तत्कनुन्यायात् 
पृथगव्रसमीपे नष्ठन्ति ज्ञानमागीयस्तु त्वं वं अदं मगवो देवते अहं 
पैलं भगा दवत इनि व्यतिहारण स्वाःमनयेवोपामत इति तत 
तुन्यायात्तत्रवर प्रविशान्न । अनो ज्ानिभक्तयोरुभयोरप्यर्मत्वेनाषा- 
सनय तुल्यत्पेऽपि उपासनाप्रकफारमभददेवं फलमद् एत । उभयस. 
रस्य सूजभिपरेतव्वं स्फुरीकूुवन्ति। # पवामिनि # । पनाष्शादा- 
ददप्रयोगेण । अन्यथाचदभिप्रयाद्, गृहन्तीन्यवं बरूयादेनप्तथेत्यभः। 
पव मागद्यस्य मुष्ये फं निरूपितम् । अवान्तरफलं धक्षतुं शं 
दयाकू्वःन्न । # सम्परदयेत्याद # । इनि शब्दो हेनो व्याश्यातल- 
श्रान्म वस्य प्राप्तो हतुत्व युक्तं, तस्या मगवत्सम्यान्थिः्वात् । प्राणं 
तु क्षानधमम्नत्रात्मत्वस्य कथं हतुन्वमित्यारङ्कायां तत्रापि तस्यतु 
त्वे व्मुन्पादयतु मागद्वयग्राहणऽप तस्य हनुन्य भ्यक्ताकुषन्ति। 
# उनपरत्रय।दि # उमयत्रति # मागदयापदेशे ' कदमाहुः- 

# तस्मादन्या # । यस्माद्धणवनः सत्राशत्तर सर्वशानन्वि 
चति न तत्खमभव्रष्य पयोबरृत्तिः किन्तु कमेण पव स्वरमावपयश्ु- 
सिर्तस्तयेनि तान्पयध्रप्रण क्रियमाणकममाग प्वाब्गाचचः. कलं, 
तु तात्पयेज्ञानपूवक म क्तमापी।यत्यन क्ञानमागीयत्वन बा क्रिये 
बिषृशतिरूपे कमणेत्यनङतिकलकत्वाज्कानमक्ती उत्तमे श्व्यथः +३॥ 

म प्रतीकेन हि सः ॥ सुच्रमषतारयाम्त । # नन्वद्यावं # । 



४ भष्ययि १ पदः। १२७१ 

अतद्रपे तक्तरेनोपाप्तनं हि परतीकमिव्युच्यते । तथाच ताहरेन 
तेन स मोप्लो न भवतीः | श्रुतिषिद्धलाग्राक्ति पाक्त इतिन 

मयपरभरः । आततेन क्षानस्याभदे तदन्म्ये वा पयेत्रसश्नतवासस- 
कतामरीया भात्मन्वन ज्ञनात्तत्तन्पर्मायो माोक्नाभनाब्रत्तिहपः फल- 
 भित्युकम् । 

तदयुक्तम। पाटोऽम्य चिप्वाभूनतानि, ममे्वांशो जीवरोक त्यावर 
ष्वाःमा ब्रह्मां शन्वेन सिद्रः। जहमान्मा गुडाकररत्यन्र चिभूतिरूपत्वेन 
च | पयं सनि यथास्य खस्विद्ं प्रप्रियादौो स्रीदित्रह्मत्वनोपा- 
सना स्तूयते, तथा आ्मयवेपामीतव्यादरौ स्वात्मा परमात्मत्वनो- 
पासताय स्तूयत । पपे तत्र यथा व्रह्मत्वनांकर्पामनाऽ्या, 
तथा स्वल्मन्याप परमन्माक्तिरति न पूरकं साधीय शम्यः व्या- 
कुवानत। # अदूप हन्यात # । सयतान्मन्यताक्रिटयासनाश, 
परन्तु तया श्रुखा अःमत्यमयग यपालन व्यनिति वेध्ये, न त्वा 
त्म.वक्षानस्य फल निपद्धयत । तस्या अदरःस्तन्यवारणाथन्वात् । पू 
प्राणक्नव प्राणो मवनीन्यायुक्ता नान्यरतान्यव्य कर्मनामन्यवस येऽन 
पककमुपान्ते नस वेद्ऽकृन्म्ना होगो्त पकयन भवनोन्युक्ता 
अङृतःस्नल्वव्रारण।दम्, अआन्मयपपाम। तति वदमध्रे, अत्र ह्यते 

सव प्तं भवन्ती याह । तनान्मत्वान् सप्रङूपस्य प्राणादिना पक- 
शद्पेण यत्रुपासनं तल्परताककपं नादठन नन मोक्षः न भवनानि 
सद्धयान, न त्वानिमन्वेन न्नानान्माध्ता न भवर्वानि । अत्र छ्य "सय 
पक भवन्वाययनन छन्स्नत्वरूपस्य फ दरस्यन्मापासन वाविनन्वान्। 
कृतस्तत्र सबमात्पूयकक्षा, सव्रभवद्च मक्षदूयकूक्ात तत्रेव पुग्व- 

विध्रतराह्मणे तदेतत् पदयन्नृ्य्रौमदवः पनिषडे ह्यत्र [सद्रम् । 
भतो मोक्षपूवरकक्षाया अत्र वधनादराम्मनः परमान्मन्वनापामनायां 
मोक्ष पवर करमिान सिद्धयति । तथच फटटत्याव वाकवनान्यन- 
णायकतवान्मोक्षिकपण फठनान्मोपासनयोध्रङश्रुतिनान्पय निर्णीते । 
भतः श्रुनिनिद्धत्वाक्न मोक्ष हति न यक्तं शक्यमिति भावोऽ 
नन सूत्रण बोध्यते अत बामन: परमात्मन्वनापासनं प्रतीक्रापास- 
तमति तवाभिमतमसद्कनमित्यर्थः । मस्मिन् पक्ष आन्मस्येनापामन- 



१२०१ पपरक भणुमाष्ये । 

दतु शक्यमिति भवः । अथत्रा$ऽसतेनोक्तिरूपापतनार्थति षन 

बादी वक्तव्यः| फताथमेव तत् । फलं च श्रुतयुक्ततसपेश ए 

ति छयापि वाच्यम् । ए सयाद ज्ञानमर्मऽनुपपत्तिमई । न 

प्रतीकेऽनात्ममूमे ज्ञानिन उपगमः पूर्मोक्तः परेशः सम्भवतीति 

किपः । भक्तिमिऽपि तामाह । नदिसहति। नदि प्रतीकः 

पाष्ठने स लोकमेदपसिद्धः पुरुषोत्तमोऽप्युपास्यसेन) येन ताः 

करयं स्यात्, तदूपगमनं चेसरथः। एं जञानमत्तयोः फएरसत्ता सा 

धिता ॥ ४॥ 
र 11 

स्याऽरगीक्रोपासनत्वाउज्ञानम क्तयोः फलवत्ता यद्रप्यायाति तथापि 

नहीति पद्यं सूत्रे व्य स्यादित्यतः प्रकारन्तरण सूरंभ्या 

कुवरनाऽवनारयन्ति । # अथवेत्यादि # । तदिति # । उपासनम् 

उपासनत्य फते च ब्रह्मेव सन् बरह्माप्यतोनि श्रस्युक्तस्तस्मिन् ब्रह 

ण्युपासकध्य जीवस्य प्रवरश इति त्वयाभप वाच्यम् । अन्यथा उप् 

सनविधानष्य वेयथ्यापत्तः । पवमात्मापासनस्य फलव्रस्रे सा 

मादो पूश्च क्षानमारीऽनु पपत्तिम, पकदेशोपासनन फताभावबोि- | 

कां युक्तमहिव्यथः । उपगच्छतीति पूतसूत्रादरनुदत्य,न प्रतीक शति 

सूत्रमागस्याथंमाहुः । # न प्रतीक इत्यादि # । # प्रतौक इति # । 

अनात्मभूे मनद बरह्म्वनोपासिते प्रतीकः्वान्न ब्रह्मणि प्रवेगः 

फलं, किन्तु मनभादरुपासनासूक्तमव । अत्र तु ब्रह्माण प्रवेशस्योपप 

दितत्वान्न प्रतौकन्वरामन्यशः । रापमवताये व्याङुवन्ति । # भक्ती- 

ह्यादि # । तथाच यदाद प्रतीकोपासनंन स्याद् अत्रापास्यः पुरुगः 

समो नस्यात् । यनाऽत्र पुरपात्तपर एवत्मत्वनापास्यो, न त्वात 

पुरुषो त्तमत्वेन । उपक्रमे खष्िकिपरवरूपब्रह्मालङ्गेन, अप्र च आत 

प्रियमुपासीतनि विशेषकथनेन, ईश्वरत्यकथनाद्िना च तथा निश 

यात्। मतो नद प्रतीकोपासनमित्यथः । सिद्धमाहुः । # पवमिलया- 

दि । तथाच मोक्षफन्कं क्लाननामातमत्वनोपासनं न प्रतीकम् । 

अङ्कर्स्नत्वव्रास्णार्थत्वात् । भक्तानां चात्मत्वनोपासनं पुरुषोत्तमपय- 

धसावीद्यतोभपि न प्रतीकम् । 



8 अध्याये ९ पादः । ११.७१ 

ततु सर्वं सखि ब्रहम, आसद ५ सर्वमियादिश्रुतयः सर्वत्र 
रह्मि मुक्ति पाधनलेनोपदिशन्ति। सा च परतीकासिर्वेति 
कथं परतीकोपाकनस्य न माक्षपाधकवमिति प्राप्त उत्तरमाह ॥ 

बरह्मदृ्टिरित्कषौत् ॥ ५ ॥ 

सर्वत्र ब्रह्महष्टिनं परतीकासिमका सवस्य वस्तुतो ब्रह्मात्मक- 

अतः पूर्वक्तिं तवाभिमतमसङतमित्यथैः। पवमप्रतीकोपामनेनं 
कानमक्त्योः फलवस्वे सिदे तयोरनाबृत्तिफटफन्वेन तद दभूनकमे- 
णोऽप्यन।¶ृतावेव पयवसानमित्यपि घोध्यम ॥ ४॥ 

घरह्मदणटिसत्कषीत् ॥ सूत्रमवतारयन्नि । # नन्वित्यादि # | 
मुक्ति साधत्वेनेति # । परम्परया साश्चाश्च तत्नाघधनन्वन। साचप्र- 
तीकालिकैतरेति । ब्रह्मकार्य ब्रह्मांशे च ब्रह्मरष्टिमिपन्वात्तथा । तथाच 
द् वाक्यद्वयं छन्दोग्यश्यम् । तत्र प्रथमं शाण्डितयाविद्राम्यम् । तेनं 
शुदन्तःकरणस्याभ्प्रे यस्य स्याद त्यनेन मगवन्धरापिक्पे फनमु- 
क्तम् 1 दवितीयं सनत्कुमारनारदमेवादस्यम् । नत्रापि, न पद्या मन्यु 

पहयनीत्यावरिना तमसस्पारं र शेयतीन्यन्नेन मुक्तिरपमव फलमुक्तम्। 
खबोपासनदयमपि प्रतीकरूपम । सवरकप आस्मि प्राणाच्यं्दे- 

शादष्टिवद् ब्रह्मकायेङ्पे जगति ब्रह्मां आन्मनि च प्रद्मदाएटर्पनया 
भनत्रूपे तच्ेनोपासनरुपत्वान् । तस्माच्च मु्तिरुकतति प्रन केनापि 
मुक्तिसिदधौ फलेन विषयण च नि्णयाभावादरन्न्वनक्तमाक्नफन- 
कत्वोक्तेश्च तादशप्रतीकनिवारफल्वकथनं न साराय धन्याशङ्काया- 
भुत्तरमाहेष्यथैः। सूत्रं व्याकुचैन्नि। # सर्वत्रेत्यादि # । स्वस्मिन् 
प्रपञ्चे या ब्रह्मरष्टिः सान प्रतीकात्मिक्ता। कायस्य फारणान्मकः्वन 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकतया वस्तुनो प्रह्मान्पक्त्वस्य धुरव्यामप्रनत्वा- 
त्भन्यथा स्य खल्विति घाक्षये तजन्टानिति सवविरोवणमुपामना- 
हेतुष्वेन न षदेत् । लदिग्रयम्यये च न वदत् । ताद्ृनापि प्रतीका- 

, १६० 
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लात् । प्रा च नोपदेशपाध्याऽतो नोपदिश्यते, किन्वनृधते । 
सा लधिकारोकषात् स्वत एव भवतीति प्रतीकोपासनस्य न गु- 
क्तिपापनतमिति सापूक्तम् । एतदेवोक्तमनन सूत्रेण ॥ ५॥ 

पासनाया वाचो भरेनुत्वोपासनवस्सुखेन सिद्धेः । अत यं मनना- 
सिका । अन पवाप्रिमवाश्षय, स करतुं कुर्वीतेति शब्दान्तरेण मनन- 
मुपदिद्यते, मेद्दष्िजनितमयामावाथम् । अन्यथा त्वेव भयं 
वितरुषोऽमन्वानस्येति श्ुल्यन्तरद्धयापत्तः । श्वनकेतुविधायामप्याब्र- 
स्या मननमेव वध्यते । मैत्रेयीत्राह्मणसनत्कुमारविधादिषु त्वनूद्यते 
यनः साऽ्धिकारोत्कषोद्व सत्स्यतीव्यभिप्रायण । पवे मनो ब्रह्मे 
त्युपासीनेल्यादावपि मने ब्रह्म शति हेनोस्त्रोक्तफलाथमुपासीतेये- 
घमुपासनाहतुत्वेनानू धते, न तु चिषरयत्वनोपदिष्यते । सा त्वेवं 
ह्ात्योपासने क्रियमगेऽधिकारोत्कपोत् स्वत एव भवति । अतस्त- 
श्र मुक्तिफलटक्थनेन स्वदुक्तषु प्रतीकेषूपासनषु न मुक्तफलकत्व- 
सिरतः पूर्वोक्तं साध्वरवत्यथः । तथाचोपासनावक्यगतस्यात्मश- 
दस्य प्रतीकापासननिङ्गस्यथेत्वात्, सवेत्रात्मदटरप्रतीकत्वादातश- 
दब्रह्मशब्दयोरेकाथ्योत् सवत्र ब्रह्मदण्रौ साक्षात्परम्परया च मक्ष 
एव फलामिनि क्ञनभक्तयारनाङ्ािफलकत्वमप्रल्युहमिति सिद्धम् । 
नच यदि प्रहरनं कुत्रापि प्रतीकानिमिका, नद्यमनोऽप्यन्यतुस्य- 
त्वात् पूर्वसूत्रे आत्मत्वेन ग्राहणम्रव कुत उक्तं, विरधाभावाद- 
ति वाच्यम् । सवत्र जडे सदेशमात्रस्य प्राक्यन अजवात्मनिं 19- 
बशस्यापि प्राकश्यन, दा सुपणो, ऋतं पिवन्ताविति भुतिभ्यां सजि- 
त्रैकक्ायकारित्वयोः श्रावणेन, सरूपा शति साजात्यश्चावणेन, 
त्वं प अहे भगवा देवते अहं वै न्वमिति व्यनिहारभ्रावणन च, “अहं 
भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भाः । न नो पदर्यन्ति कवय- 
दिक्द्रं जातु मनागपी"ति दिद्राभावस्मरणन च विशेष्रब्ाहुल्यात् । 
वतक्जिगमयन्ति। # पनदेकत्यादि # । तथाच ब्रह्महष्शुपदे शबोध्ना- 

द नेव सृश्र. किन्तु ब्रह्मत्वस्य फलदान हेतुत्वेन बोधनाथमित्यथैः॥ 
अम्य तु, भस्मतीलयारिसूत्रत्रयं प्रत्यकमधिकरणत्वनोपग- 
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ख्ठन्त आेऽधिकरणे शासरोक्तलक्षणः परमात्माश्हमस्मीति प्रही- 
तव्यः? वा मदन्य? इति संशपे मवृन्य हति प्राप्तम् । परमात्मनो- 
ऽपहनपाप्मादि गुणकस्य तद्धि पररननया प्रहणस्यायुक्तत्वात् । तथा 
ग्रहणेचेभ्वराभावप्रमद्ध।त् । स्स्यण्वरतथा प्रहणन साधकाभाव- 
शाखानधक्रयप्रव्यक्चावसेभानां प्रसङ्गख्ति। मनः शशखात्परतिमासु 
विष्णुरष्टेवत्ख।त्मनस्नत्तदात्म्यदष्टः कत्तव्या, न तु संसारिणो 
मुख्य आत्मा परमेश्वर पव्रति प्र पयिनव्यम् । एवं प्रात्न, उष्यते । 

आसमेव्येव परमभ्वरः प्रतिपसव्यः। यतः परमरश्वरं प्रक्रियायां 
जाबाला आन्म्वेनैतरेनमुपगच्छन्ति, त्व चा गहमस्मि भगवो हवने 
अहं प्र त्वमक्ि भगवा दचते हनि । तथा अन्यऽपि, अहं ब्रह्मास्मी- 
व्येवमाद्ाय आ्मत्वे।पगम। द्रपए्याः । प्राहयन्ति चत्मित्वनेयेहवरं 
येदवाक्षयानि। एत भा सवन्तरः, पपत भारमाऽन्नयम्यमूतः, 
तत् सत्यं स आल्मा तस्रममीत्येतरमद्दानि । यवूकं प्रतिमान्यायन 
प्रतीकं मविष्यनीति। तदयुक्तम् । गंःणन्वप्रमद्गत्। मन। ब्रह्मया्रित्यो 
्रह्मे्यादौ सकृदेव तद्ववचनन, शह चाहे त्वे त्यमदामित्यसकृदचनन 
प्रतीकश्रुतित्ररप्यार्च । अथ योऽ्वां दूवनामुपाम्ते$न्याऽपावन्याऽह- 

मितिनसवेद, मुन्योः समूल्युमाप्रनिय शह नानव पदयनीनि, सर्व 

तं पराद्ाय्ोऽन्यत्रारमनः स्व वदेत्यदिषु मदद शनापव।दाखच । नक 
विरुडगुणयोरलन्योन्यात्मत्वराऽसम्मवः शदः । विरढगुणन्वस्य् मि- 
श्यात्वोपपत्तेः । नापीश्वराभावः शदः । दाख्जव्रामापवनास्मा मेश 

वरस्य ससारित्वाप्रतिपादनन समायान्मनः संमरगन्व, पाहनेदवौः 

रात्मत्वपरतिपाग्नध्य कियमाणत्तेन तदमावात् । नप्यधिक्षयायमा- 

धः, प्रत्यक्षविरोधो वा । प्राकपरग्ोधादू व्यवहार संसारत्वस्य नद्वि- 

वथक्रतयक्षस्य चा हीकारेण विरोधामात्रात् । यत्र न्वस्य सवमा- 

सरेवामूखत केन कं पदयदित्यादिना प्र्ोधद गायामव धुस्या पन्य- 

क्षायभावबोधनालदरार्मी च भरुत्यमाव्रस्यापि , अत्र पिना आपता मवनी- 

व्युपक्रम्याश््र, वदा अवदौ शति  खचनन वदामावम्यापीषटनव्रान् 1 

यदपि फेथ्िदविद्याया ब्रह्मणः सदिनीयत्वाददढेनानुपपत्तिरिनि श- 

डयते, तदप्यतेनैव प्रनयुक्तम् । तस्मादान्मन्यवभ्वर मने! बूधीनेनि 
दारा आहुः । तन्न साचरम | परमान्मन्यहंप्रह।पाणन माध्य प्रमा- 
णत्वनात्मत्वोपगमस्य बक्तुमगरुकत्त्रात् । पएरमात्रान बरुष्यदखत्व 
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आत्मपदुस्य, स्व॑ सद्विदं ब्रह्म, इदं सर्व॑ यदयमात्मा आतमै- 
वेदं सवमित्यादिश्वुतिभिः सर्वस्य ब्रह्मस्वे बधते सवसंप्रारक- 
तया स्वप्रत्यग्विंततयेयव,चकादम्पदतो मिन्नापेत्वेऽहम्पदार्थमाश्न- 
त्वप्रमित्यजनकत्वात् । अथातेत्रेदमग्र आसीदित्युपक्रम्य सोऽहम- 
स्मोत्यत्र व्याहरत्तनो ऽनाम अभवदिति श्रुतः पयोयत्वान्न दोष 
इत्युच्यताम् । तथा सति तेन तद दवित्तिव्रद्यत्वगुणक्रापासनं सेत्य- 
ति, न तु तस्य स्वाभदपयेव्रसा।यत्वाहंवित्तिवेदत्वगुणकम् । ततश्च 
किमदहमिति ग्रहमीनव्यः, कि वा मदन्य इति संशयाकारासङ्गतिः। 
तश्रास्मत्पदाभयां प्रनिशरर भिन्नस्य खाहंवित्तिवद्यस्येव बोध्यमान- 
त्वात् । नचोपाधर्मिथ्यात्वात् तदनादरेण धटराकाशमहाकाशान्याया- 
शयोरभेदस्येव सिद्धन दोप इति वाच्यम् । मिथ्यास्वेभपे यावदृभ्य- 
वहारं तत्सत्तायां मदाभावस्योपगन्तुमशकयत्वात् । नच जाषालवा- 
क्यादभेदापगमने शाङ्याम । तत्रापि दगते इति दिवचनेन देवताप- 

दस्य सम्बुद्धित्वपक्षर्भप स्वप्रत्यक्पराग्वात्तवे्यत्वाभ्यां च मेदश्यैव 
बोधनात् । नच भ्यतिहारानुराघादमदः शाङ्ः। तस्य भदविष्ड- 

स्वभावे तादात्म्यरूपे अमदेऽप्युपपन्नत््नामेदोपासनास्तुत्यथतया 
मेदाभावरूपतद गमकत्वात् । तं तु मागवर्ेष्वहम, मायुधानामहं 
वञ्चामल्यादावहम्पदस्य विभूता्वापि प्रयोगेण त्व वाऽ्हमस्मीत्यदम्प- 
वस्य त्वद्धिभूत्यात्मकफाऽस्मीलयथस्य, अहं वे त्वमसीद्यत्र वभूयात्मना- 
ऽभेदस्य शाक्यवचनत्वाञ्च । नाप्यहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसीदयादिविसे- 

धः । तश्रापि सुत्रणेशकटे सुवणवुडधवद् ब्रह्मांशे ब्रह्मबुदेरपपनक्न- 
त्वन तद्रावरंघत् । ममेव विजानीहीलयाववदाविषटवाक्यादििरूप- 
त्वेनाप्युपपत्तश्च। अन एव, एष त आत्मल्याद्षु प्राहणवक्येष्वप्या- 
त्मपदमेवोक्तं, न तु, त्वं पद महम्पदं वेति युज्यते । किञ्च । भात्मन 
स्वप्रत्यग्वित्तिवेद्यस्य च सवथा भेदाभावे, अथाऽताऽहङ्कूरादे शा इत्य 
नन्तरम्, अथात आत्मादेश दति पुन्नाँपदिद्येत । तस्मात् स्वात्मे- 
अजरयोद्विरुडधस्वमावामेदेनेवोपासना युक्ता, न तु मेदामवड्पेः ` 
णाभदेन । पवमेव भीभागवतेऽप्युख्यते । अत्मानं चिन्तयेदकमभेदेन 
भय मुनिरिति, न तु स्वामेदेन मामिति । भथ योऽन्यां देवतामुपा- 
ह्तेऽन्या ऽसावन्योहमिति न स वेद् यथा प्युरेवं हिस देवानामि- 
ति मेदोपासनिन्दार्भप, न हि निन्दान्यायन पूर्वोक्मदापस्षनास्तु- 
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 ह्यथत्वादुपपशचा । एवमन्यान्यपि घाक्यानि घोध्या ने । एवञ्च प्रतिमा- 
$ध््रौ विष्णुचुद्धेः प्रतीकत्वं यदुक्तं तदपि तथा । सर्व॑स्य ब्रह्मात्मक- 
स्वेन तत्र विष्णुलुद्धेः प्रतीकस्वामावात् । अतदरूपे तस्वेनोपासनस्यैव 
भवद्भिः प्रतीकत्वापगमात् ; यदपि, वेदानामप्यमावः प्रबाधे इत्यु- 
क्तम । तदपि तथा । यत्रत्वस्य सर्वमल्मत्राभूदिलयत्र सर्व॑स्य नाशा- 
कथननाऽऽत्ममभवस्य च कथनेन, वेदा अवदा इत्यत्रापि श्षानाद्धिक- 
ल्पवुदिमात्रबाधन वस्तुस्वरूपाबाधात् स्वरूपतो वेदाभावस्य षक्तु- 
मशाक्यत्वादिति। यदपि, न प्रतीकसूतर प्रतीकापासन भत्मदणिि 
कायत्युक्तम् । नत्रापि मनभादपासनस्य प्रतीकत्वमेषायुकम । सै 
तं परादाच्ोऽन्यत्रात्मनः सवं वदति सवनाम मेश्रद्टिनि- 
न्दाङ्ीकारेण भवतामपि सिख सवस्य प्रह्याःमकत्व मनभद्रीनाम- 
पि तथात्वात्वुरुपरा ङ्ग पुरुषवुदित्रत् प्रतीकत्वाभावात् । भथ, मङ्ख 
भ्रतीकाऽवयव इति कोदादङ्खापासनैव प्रतीकोपासनतीष्यते, तदा तु 
अ्गमति धूमः । 

रामाजुजाचायास्तु, तुरादोऽ्रधारणे। उपासितुरान्मस्येयोण- 
स्यम् । उपासिता प्रन्यगत्मा स्वशरीरस्य खयं यथात्मा तथा स्वा 
क्मनोऽपि परं ब्रह्मास्मत्यवापासीत । कुन: ? एवं द्यपगच्छन्त्युपसि- 
तारः | त्वे वा हमस्मि मगवो दवन अहं वै त्वपम्रमानि । उपासि- 
तुर्थान्तरभूनं ब्रह्म उपासितारः कथमिन्युपगस्छतीर्यत्राह । प्राह- 
यन्ति चेति । इति श्ममधमविदृूरोपासितृन् प्राहयन्ति शासख्राणि 
तान् प्रस्युपपादयन्ति । य आत्मनि तिष्ठन्नाना्न८। सम्बरूलाः सो- 
श्येमाः सवौ: प्रजाः, पेनदात्म्यामितं सवै, सव सन्दर ब्रह्म नज्ञला- 
निति च स्वैश्य चिवुाचिदस्तुनस्तन्जन्वाललन्वालदमून्वाचन्नियम्य- 
त्वात्तच्छरीरत्वाख्च सवैस्या यमान्ता,भवतः स त मान्मा। अनो यथा 
प्रत्यगात्मनः खरदारीरं प्रत्थाः्मत्षाहवाशहं मनुष्याश्दमिव्यनुमन्धाने 
तथा परमात्मनः प्रत्यगात्मनोऽध्यात्मत्वान्प्न्यगारमानं प्रत्यप्यहाम- 
त्यनुसन्धाने युक्तमिल्धुपपादनात । स्गुदीनां प्रह्ेकनिष्टत्वेन स- 
वैराददानां ब्रह्मेकनिघठन्वमभ्युपगस्करतस्त्वं था हमस्मि बगवो वे- 
बते अहं ते त्वमसीति स्यनिहारेणोकवन्तः । एवं चाथ योऽन्यां हे- 
वतामुपास्नेऽन्यो ऽसावम्योऽहमिनि, धहृरस्नो ह्यपः, मन्मेन्येवोषा- 
सीत, सर्वं त परादायोम्यज्ञास्मनः स्वं वदेति भातमत्वाननुसम्धान- 
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आदित्यादिमतयश्वाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 

छान्दोग्ये, अथ होवाच सययहं पोलुषिं प्राचीनयोग्य कं 
तमतस्मानपुपासम इयादियमेव भगवो राजन्निति होवाचेति। अथ 
होवाचेन्द्रधुन्न मित्युपक्रम्य सं कमात्मानमुपारप इति वायुमेव भ- 
गवो राजज्निति होवाचेति। एवमेवाग्रे प्रश्षमदेन वक्तृभेदेनाकाश- 
ऽऽपप्रभृतय आल्मलेन उपाक्षनाविषया उक्ताः । ततैवासो ब 
आदियो देषपध्वित्युपक्रम्यान्ते पठथते । य एतमेवं विद्रानार्दिषं 
अ्रह्मेयुपास्त इति । अत्रेदं चिन्यते । अत्र प्रतीकापापतनत्मलति। 

निषेधः । तेन, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वेति पृथगात्मानुसन्धानं 
चचाविरुदधम् । अहमिति स्वात्मनयाऽनुसन्धानादन्यत्वानुसन्धाननि- 
वेधो रश्चिनः । स्वशरीरत्स्वातनो$धिकत्वानु सन्धानवत् स्वात्मनो- 
ऽपि परात्मनाऽथिकत्वानुसन्धानात् पृथक्ताऽनुसन्थानविधानं ख 
रक्षितम् । अधिकस्य ब्रह्मणस्तदात्मकत्वात् तस्य च ब्रह्मशरीरत्वा- 
भ्िषधवराक्षयेऽङृत्स्नो हष इत्युक्तम् । भत उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्यो- 
पास्यमिति खितमिस्याहुः ॥ 
तदपि शाङ्कूःरादिमतपिक्षया उपपन्नम् ॥ ५५२॥ 

आदित्यादिमनयश्चाङ्क उपपत्तेः ॥ पवं परधानभूतानां हानमक्ति- 
सम्बन्धिनीनाम उपासनानां फलमुक्ता, अङ्गोपासनानां नवुक्तथरती- 

कन्व वारयितुमङ्गोपासनानां फलं विचारयतीत्यारयेनाधिकरण- 
विषयमाह: । # छान्दोग्ये श््यादे # 1 # छान्दोग्ये इति # । तत्र 
वेद्वानरविधायाम्।अत्र पश्चप्रत्यत्तरे चशे तदात्मन धत्यादिकथना- 
द् आदिस्थस्याङत्वेऽपीतः पूवं प्रश्न दिवमेव भगवो रजान्नत्यार्ष्ना 
दयुमतेरुकत्येनादिन्यमनेरादित्वामावात्पूवं धुमतरुकतत्वेन तत्त्यागे 
बीजामवादश्रङ्ापसनाफलस्योन्छृषत्वामावाद्क्तिमार्गयस्य नेवं 
युञ्यत दन्यखुचया विषयषाक्यमन्यद्ाहुः + तत्रेयेति # । छन्वोग्ये 
भधुषिधायाम । संशयमाहुः । # अत्रत्याद # । अत्रात्मङ्धेष्वादि- 
स्यादिष्बारमदुधित्वशोधनाद्तदूपे तदृबुदधिङ्पतया प्रतीकत्वस्व पुर- 
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। ने वेति {| अक्तीति पूर्व; पक्षः । तथा हि। पर्व खल्विदं अरहमेति 
श्रुतो सैमनूय ब्रह्मत्वं तत्र बोध्यत इति न क्वचित् मतीकोपास- 
नमत्तीति हि पूप निरूपितम् । तच्वोक्तश्रुतिभिः प्रसेक तवेनो- 
पास्यत्रेनात्तया। नोपपद्यते । ब्रह्मण एकतवादेकप्रकारकेणेवोपास- 
नेन सर्वेषां फगसिद्धः परथक्पथगुक्ता गोरषाव भ्रयोजनविशेषाभा- 
वास्च । तृशाधिकाराभावात् प्रथक् तदृक्तिरिति चेद् । न। 
समत्र सदा तद्धावनायां तथाऽनुमवस्यापि सम्भवा । एवं सति 
वस्तुनः सस्य ब्रह्मलं नाभिमतं, किन्तु यथाऽऽदियादीनां वत्त- 
था तथा सर्वस्यापीति प्रतीकोपामनलमेव सर्वत्र । तेनैव फलमिति 
प्रत प्रतिबदति। आदियादो या ब्रह्मलमतय उच्यन्ते तस्तु सा 
कारस्येव ब्रह्मणो व्यापकलात् तस्य पयेकमप्यङ्मुपामितं फलद्- 

वेकदेरो पुरुषवुद्धिवदग्र प्रहमाङगे प्रहमवुद्धेरपि मननासखत्वादप्रती- 
कत्वस्य सम्भवः सन्देह जम । पूवपक्ष ग्युत्पादयन्नि # तथार्हीत्या- 
दि # पूर्वै निरूपितमिति # पूवाध्रिक्रणीयसूत्रदय व्युत्पादनम् # त- 
स्वेनेति *# ब्रह्मलया। # पकप्रक्रारकंणति # सर्य खत्विदामिनि भुन्यु- 
कप्रकारकण । प्रयाजनव्शोषसतस्तमाराङ्कत # नादृरात्या्रि # । 
# ताहशाधकाराभावादति # । उन्ृएटाधिकाराम।यात् । तथाच 

येषां न सत्र ब्रह्मत्वन स्पफूर्सिलतव्य पृथगावित्याद्षसन।क्रिग्न्य- 
थः । समाधत्त । # नत्या # । सवत्र तद्धावनायां तया उपनयनो- 
पर्नतभानरूपस्य ब्रह्मानुभवस्यापि सम्भवान् । # णवं सनी #। 
अधिकाराभावस््युक्तरीन्या सवत्र ब्रह्मदञनमम्भवेऽव्यवं पृथगुपा- 
सनाप सनि । + वस्तुन ह्याधुक्तरान्य। नलथ। उपासनं प्रतीक, 
तथा सवस्य।पि रह्मन्वनोपासनमपि प्रतीकम् । तनव चिनश्रुबि- 
द्वारा मुक्तिरूपं फलं सम्भवनाति पूवम्त्रहयोक्तमयुक्तमिनि प्रति 
प्रतिवदति । मादत्यादुपासनानामङ्कापासनत्वन फटवस्वं षदृन् 
तासु तवुक्तप्रनीकरूपत्वं परिहरतीन्यथः। सिद्धान्त वक्तुं सूत्रं व्या- 
अक्षते । # भादित्येत्याह # । # पकेकाङ्कािपायण्य इति *+ । सूत्र 
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मिये$काऽङगमिषयिष्यतता विधीयन्ते । उपपशरं वेतत् । न हि 
सक्रारव्याप्क्रब्रह्मणोऽङ्ं न ब्रह्माऽतो, न परतीकोपासनलं ततर । 
अपरञ्च । अपी बा आदिसो देवमध्विसयुक्त्ा तस्य परतिदिक्क- 
रदमीनां छृपात्रहोकनरूपाणां मधुल निरूप्य तदू यत् प्रथमममूतं 
तदसत उपजीबन्यग्निना मुखेन, न वै देवा अदनन्ति न पिबन्वे- 
तदेवाऽपूतं दृष्टा तृष्यन्ति। त एतदेव रूपममिसंविशन्येतस्माद्रुपा- 
हुन्तीति पव्यते । तथाच दशेनमाज्ेण अन्यधमेनिरत्तिसतस्यैव 
स्वतन््रपुरुषायेत्ेन ह्वानमतिशयितस्नेहजविगादमावेन ततैव छयः। 

$ङ्ग एति सप्तम्या वेप्रयिफाधिकरणवोधनासथा । हेतु व्याकुर्वन्ति । 
# उपपन्नमित्यादि # । तथाच, अङ्कं प्रतीकोऽवयव इति कारादङ- 
मेव प्रतीकं तवुपासनं चाङ्गोपासनमेव, न तु त्वदुक्तरीतिकप्रतीको- 
पासनम् । अतस्तवुक्तरीतिकात्तस्मान्न फलम् । अस्मवुक्तरीतिका- 
ततु तस्मात्फलम्। मगवब् ङमाहात्म्यप्रतिपादने क्ानाङ्भक्तिव्लारा भ- 
गवज्जाने ज्षानमार्गयस्योपकरोतीति भावः । अङत्वेन प्रतीफत्वाश्च 
तावल्मराश्रस्यात्मत्वेनोपासने$ृत्स्नत्वादन्धत्वदोषरकथनमपि युज्यते । 
न च यथेव तदू, अत्यश्नं पयति प्रियमित्यादिफलकथनमपि कथमि- 
ति श्यम् । मगबदंङ्मप्युपासितं फलायेतिभगवन्माहार्म्यक्षापनेन 
तत्र भक्तिसिद्धथमिति जानीहि । पतासां भक्तिमागौपकारार्धम् । 
ज्िनीयवाश्यस्याथं परोक्षवादेनाहुः । # अपरं चेत्यादि # । आवि. 
स्यो भगवश्चघ्षरूपः। मघुत्वं मधुनाडत्वम । प्राच्यो मधुनाञ्य १- 
ह्याविभुतेः । तासां मपुप्रधानत्वान्मधुत्वम् । ऋचां मधुरृरखम, 
ऋग्बेदस्य पुष्पस्वं तासामेव ऋचामसूनता ब्रह्मरूपत्वं, तामिश्रग्ये- 
देतापं, ताभित्तप्तस्यग्वदस्य यशभादरिरस्तजननं तत्क्षरणं, तस्व 
रसस्वादित्यमभितः भगण, तस्वादित्यराहिनरूपत्वमिव्येवं प्रतिषि 
ककर दमीनां ये रसास्ेषाममृतत्वं च निरूप्य तदग्रे तचत्पथममयूत- 
मित्यादि पठ्यते । अत्र कलट्पनोपे शात्परक्षवादता । तेन यदत्र 
सिद्धं तद्धि शदयम्ति । # तथचत्यादि # भन्यधमेनिहृत्तिरिति #। 
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पुनलदशनानन्दायुमवार्थं भगवानेव कृषया पुनः पूरवभावं सम्पा- 
द्यतीति तस्मादूपादुदयशतत्सर्वं भगवद ङस एषोपपश्चत इयपि 
हैत्वभिभेतोऽथो हेयः । न रि भरतीकल इदं सर्म सम्भवति, भक्ति- 
मागींयत्वादस्यायस्येति भावः । अङ्गानां भगवत्छरूपासकलेमै- 
कंयमिति हापनायेकवचनम् । एतेन स्वरपरयेव फलतमुक्तं भव- 
तीति मुख्यः सिद्धान्तः घ्ूचितो भवति ॥ ६ ॥ 

आसीनः सम्भवात् ॥ ७ ॥ 

ू्मत्रेण धमेमात्रस्य फलतवमुक्ताऽधरुना धपमिणः फनतं त- 
राधनं चाह । सम्भवात् । उक्तटस्नेहास्कमाधनस्य सम्भवात् 
तदधीनः तसतदग्र आसीनो भगवान् भवति । एतन भक्तवश्य 
तक्ता ॥ ७ ॥ 

प्राणधमेरूपश्चुदादिनिदृलिः । # हित्वभिप्रेता ऽय इनि # हैतुवरोधके 
उपपत्तिपदेऽभिप्रायगोचरोऽथः । तत्रुपपादर्यन्ति । # नहीत्यादि # । 
क्षानमाग पवान्धत्वादिष्ठाषो, न भक्तिमाग इत्यपि सूचिनम् । गराषं 
स्फुटम् । फिथास्मिन् सूत्र आदित्यादिमनतीनामङविवयकः्वक यनेन 
पूवम्, अन्तस्तद्धमादिसुत्रपूक्तानां हिरण्मयपुरुपाक्ाशप्राणादीनामप्य- 
ङ्त्वं बाध्यते । तेन तवुपासना अपि तथत्यपि श्राधिर्तामति ज्ञयम्॥६॥ 

आसीनः सम्भवात् ॥ सूत्रमवनारयन्ति । # पूवमूत्र इव्या- 
दि + पूर्वसूत्रे चक्षुरादिरूपस्यादित्यादभरमस्य प्राप्यत्वेन फलन्वमु- 
्ताऽस्मिन् सूत्रे धर्मणा भगवत एव ततुपामनफलत्वं त्प्ात्निसा- 
धनं चेत्यर्थः । भ्याकरु्व॑न्ति । * सम्भवादित्यादि # । मगवदङ्- 

त्वह्ानपूर्विकया आदित्याद्युपासनया उत्कटस्नेहसम्भवात् तथा, 
न तु तदूमावेऽपीत्यधैः । पतेन हानमार्गिणामीदशस्ने्ामावाश्नामीनो 
भवति । किन्तु परोक्षष्टानविषयो मवतीस्यपि बाधितम् । सिद्धमा- 

हः । # पतेनत्यावि ॥ ७ ॥ 
१६१ 
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एवं बहिः पराकटधमुक्तवाऽ०न्तरं तदाह ॥ 

ध्यानाच ॥ ८ ॥ 

भावानोत्तस्थदशायां व्यमिचारिभावात्मकसततस्परतिशूप 
ध्यानादपि हदि प्रकटः सश्नासीनो भवतीयर्थ; । तेन स्थय॑मुतत 
भवति ॥ ८ ॥ 

एवम्भक्तय्छयेव स्वरूपप्राकरयमिलुक्त्वा रीलानाग्रिष्करणः 
माविष्करणं चापि तदिच्छयेवेयाह ॥ 

अचरत चपेक्य ॥ ९॥ 

भक्त्छामपष्याचललं चकाराचरुखमपीयर्थः ॥ ९ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ १° ॥ 

केचन भक्ताः सतररूपानरमेश्नासतत्स्मरणजनितानन्देनेव भिः 
स्मृतापवरगान्तफला भवन्ति । चकराराच्छणकी्तनादयोऽपि सः 
भुल्वीयन्ते । तदुक्तप-अथ ह वा व तव महिमाऽपृतसमुद्रविपु 

ध्यानाश्च ॥ सूष्रमवतारयन्ति । # फयमिल्याङहि # । # नादि 
ति # । प्राकश्थम् । याकुवैन्ति । # भवेत्यादि # । # स्थैयमुतं 
भघतीति * । पतेन क्ञानमागं एताहरास्यापि भावस्याभावादस्थयं 
मित्यपि बोधितम् ॥ < ॥ 

अचलत्वं चाचक््य ॥ सुत्रमवतारयन्ति । # पवं भक्ते 
त्यादि #॥९॥ 

स्यरन्ति च ॥ अनेन साघनान्तरमुक्तमित्याहुः ॥ 
| # कखनेत्याहि # । अत्र माप्यमतिरोहिताथम् । अस्मिन्नपि 

सूत्रे अपेश्येति कथनाज्ानमार्गीयस्योपासनामपेश्य वाऽचलत्था दि 
धोध्यम् 1 पवजओात्राहित्यसुज्राक्ते मनने आसीनसुग्रेण धिदोष उक्तः 
श्यानसुत्रोक्तनिदिभ्यासने न्राचटत्वसुज्ेणति हेयभ। अनेनाअ्चिक्षर 
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षा मङुरहछीदया खमनसि निष्यन्दमानानषरतसुलेन विस्मारित- 
टष्शरुवपरुलठेशामाक्ताः परमभागवता इति । अथवा, अहं भक्तप- 

रधन इयादिस्मतिः पूर्र्छि पमाणतेनोक्ता ॥ १० ॥ . 

यत्रैकाग्रता तत्राऽविरेषात ॥ ११॥ 

अथेदं षिचार्यते । बहिराविभीवो रेभ्यो, येभ्यश्वाज्ततेश्वं 
तेषां च मिथत्तारतम्यमास्ति, न वेति । तत्र निणेवमाह । यत्र भ- 
कतेष्येकाग्रता भगवस्सछरपे प्रकट एकस्मिन् ग्राहकवित्तधारा, 
न तन्वर्विर्विह्ानं वत्रोभयोरम्तःपश्यतो बहिः पएरत्यतश्च भावे 
भगवस्छर्पे च विशेपामावान्न तारतम्यमरसतीय्थः ॥ ११ ॥ 

ययि रयककयरः छीर सकय 

णेन आदित्याद्यङ्कविषयिणीनामुपामनानां जघ्रनयाधिकारिषु फल- 
हानद्धारा भगवन्माहत्म्यप्रतिपादनेन तत्र भक्तिजननद्वारा सबार- 

भावङपष्ठानाङ्कत्वमपि प्रतिपादितम् । तन तासामपि परम्परया क~ 

देव फलमिति सिडम ॥ 
अन्ये तु-आदिस्यादिमतिसुत्रमधिकरणान्तरत्वेनाक्ता मन्र 

य एवाप्तौ तपति वमुद्धीथमुपासीतेत्यादिषु कमा द्ापामनपू किमादि- 
त्याद्विपूद्रीयदिः कायो {कि वोद्वीधादिष्वादित्यौदिद्िः 1 इर 

नियमो वति संशये, उद्वीथादिष्वद्धेप्वनािन्यारिदषटयः कायो इति 

सिद्ान्तयन्ति । आसीन दस्यादिकं जनुःसूत्र्माधिकरणान्तरमुक्ता 

तस्पेषासमनियमोऽस्ति, न वेति संशय मासीन पक्रोपास्यतति निप 

सिद्धाम्तयन्ति । तजोदासीना षयम ॥ १०॥ ३॥ 

यत्रैकाग्रता तक्रार्भवशेषाव् ४ पनस्य सत्रस्य भधिकरः 

छत्व बोघयन्तोऽ्वतारयन्ति । # जथेन्याहि # । भयेति + । पूत्रौ- 

खिकरण आदिस्यादिङूपाणामङ्कानामुषासनाभिः साधनभूतमश्न्यु- - 

स्कयौत पुदपो्मस्य बहिरन्तः प्राकख्यविशारा न्तरम् । चेश्व 

इति चतुर्थो तादर्थ्ये । # तत्रेति # । उछ सेरायो्तर प्राकट्परकार- 

दाब् मकतयोल्लारतम्यमिवि प्राते । 9 न त्वम्तबेिवि्ानबिति # । 
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आप्रायणात्तत्रापि हि दुष्टम् ॥ १२ ॥ 
उक्तेऽथे एवायं संशयः । अन्तः प्राकव्यवतो यदा बहिः स॑ 

बेदने सयपि पूवीनुभूतमगवत्छरूपानुभवलदा पूर्वमन्तरमन्वभूषम- 
धुना षदिरनुभवामीयनुव्यवसायो भवति, न वेति । तत्र वैरक्त- 
ण्याद्धपितुमहतीति पूरः पक्षः । तत्र सिद्धान्तमाह ॥ आप्रायणा- 
दिति ॥ श्रीभागवते, प्रायणं हि सतामहमिति भगवद्राक्याव् 
परायणदम्देन स्वतःपुरुषाथतेन प्राप्यं परमं पारलोकिकं फलमु- 
च्यते । तथाच फलं तन्पर्यादीकृख तस्य सैवावस्था सार्बदिकी, न 
तु बहिः प्राक्येऽपि बिष्राऽनुसन्धानमियर्थः । ततक्तस्य तत्र 
सायुस्यं भवति, न वेति स्ये नि्णयमाह । तत्रापि पायणेऽपि 

करणमेदायुसन्धानरूतमन्तवदिरविंक्षानम । शेषः सिधान्तम्रन्थ- 
सतु स्फुटः । तथाचेकारन्यामावे भावतारतम्यम् । तेन च तयोाला- 
रतम्यं, न तु प्राकटयप्रकारमेक्रादिति भावः॥ ११॥ ४॥ 

आप्रायणा्तत्राऽ्पि हि दष्टम ॥ एतस्या ऽप्यधिकरणान्तरत्वं 
बोधयन्त आहुः । उक्तभ्थे इत्यादि # । तेनानुप्रसङ्कः सङ्कतिरिष्य- 
थः । सत्यपीलयपिशब्दोऽनुमवशब्दानन्तरमन्वेति । + तत्रेत्यादि # । 
वैलक्षण्यादिति # 1 भूतकालवत्तेमानक्रालङूपविशेषणमेदक्तवैरक्ष- 
ण्यात् । सि्चान्तं वक्तुं सूत्रं विद्रण्वन्ति । + श्रीभागवत इत्या- 
दि #। तत्रैकाददास्कन्ध एकाद शाध्यायोषान्ते हानमागद् भक्तिमा- 
गेत्कपै वदता भगवतोक्तम् “प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनो- 
खव । नोपायो विशते सम्यष्् प्रायणं हि सताम्रहमि"ति। प्रृष्टम्। 
अयनं परायणमिति योगात्तादशं फलमुच्यते । तथाच तादशं कलं 

. भ्यादीङृत्य त्य भक्तस्य सेवावसया पएकाग्रताङूपा सावैदिक्यत- 
स्तथेति नानुव्यवसायवैलक्षण्यमित्यथैः । तर्हिं परायणे तु कले वैल- 
क्षण्यं मविष्यतीति शङ्कायां सुत्ररोषमवतारयन्ति । # ततस्तस्ये- 
ह्याि # । निणयमाहेति # । तत्करतुन्यायाद्, ये यं वापीति स्मृतेश्च 
भवतीति प्रप्ते निणेयमहेव्यथः। ष्याकुषन्ति । # तत्रापीद्यादहि 9 । 
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भरापने तस्य पूतैवव प्रभुणा सममालापावलोकनश्रीचरणनलिनस्प- 
धादिकं दृष्टमेव फर, न तष्टं सायुज्यमियर्थः । यतः शुद्धपुषटि- 
मर्गेऽ्वीकृतोऽन्यथा पूवोक्तभावसम्पत्तिः कथं स्यादित्युपपत्ति- 
हिशब्देन धरच्यते । एतच्च तद्भूतस्य तु नातद्धाव श्यश्र निर- 
पितम् ॥ १२॥ 

तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरदरेषव्रिनाशौ 
तदन्यपदेशात् ॥ १३ ॥ 

पुषटिमार्गीयभक्तस्य फलं निरूप्य मरयादामार्मीयस्य वस्य फ- 
लं चिन्यते । तत्र तु हानप्रवंकलं भक्तेरावदयकम् । कर्पमर्यादा- 

# सूच्यत हति # । हेतुतया सूच्यते । तथाच पूरयपक्षोक्तन्यायादि- 
हिं उपासने प्रवते । भत्र तु साक्षात्कार इति तश्च भावस्य साधा 
कत्वं निष्प्रत्युहमित्यथः ॥ 

मन्ये तु, पूर्वसूत्रे उपासनासु पकाग्रताप्रयोजकं यद्भवति 
तवेव दिगादिकं नियतं, न तु प्राख्यादिनियम हानि सिञजाग्नयन्नि । 
अर्रिमस्त्वशयुद यफलासूपासनास्वपि प्रयाणकानपयरन्तं प्रनययादृकति 
सिद्धन्तयन्ति । प्रायणपदेन च प्रयाणक्षानं व्यकुर्वन्ति। नक्र पा 
यणशब्दो यौगिक पय । अयनपदस्य गमनवाचकः्वावििति । तश्रा 
व्युदासीना वयम ॥ १२॥ ५॥ 

तदधिगम उस्तरपूवघयोरक्डयविनाशौ वदृष्यपदेकात् ॥ 
अधिकरणप्रयोजनमाहः । # पुषटीत्यादि # । * पुष्िमार्गीयमक्तस्थ 
फलमिति # । लोकिकदेहे भगवन्साक्षात्काराद्िक्रं फनमामीनः 
सम्भवादिमर्निहप्य प्रायणप्राप्तौ अलीकिकटेहऽम्थ भगयत्ससेधन- 
डप फलम् # चिन्त्यत इति # । कथं मवनीति विखा्यन । 
कुतथिन्स्यन इन्याकाह्ायां सेदायं नदृषीजं च सूचयन्नः पूर्वपक्षमा- 
हः । # तत्र त्वित्यादि # । # श्ानपूवैकत्वं भक्तेरावदयकमिति #। 
“तस्माज्छानेन सहितं शास्वा स्वारमानमुडव । शानविष्ठानसहितो 
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या अपि खङृतलाततामनुरलङ्गयैव भगवता फठं दीयते । वच्च, , 
नाऽभुक्तं क्षीयते । तद्धोगानुकूखकर्मणा स्वसजातीयतःसन्तानज- 

" जनाद् अनिर्मोक्न एव सवेस्य सरम्पथते । नच प्रायश्ित्तव्रानस्य 
कमेनारकतं वक्तुं शक्यम् । तदर्तस्य तदृदेशेनाविहितलाव् । 
तथा कथने चान्योन्याश्रयः । दुरितस्य चित्ताज्छांद्रहेतुतेन त- 

जनाश ज्ञानोदया यतोऽतो पर्यादामार्भे युक्तिरनुक्ततरिषयेति प्रप 
उर्यते । तदधिगमे ब्रह्म्ञानि सति तन्ज्ञानस्रमावदेवोत्तराऽध- 

स्यार्टेपोऽपम्बन्धः पूरमस्य तस्य विनाशो भवतीययः॥ अ्रोत्तर- 

भज मां मक्तिभावत"ति भगवद्वाक्रयात् तथा । # दीयत धति# । 

मर्यादामामे दीयते । # तश्ेतिं # । कमे च । प्रायि त्तवज्जञानस्य 

पापनाशकत्वाऽङीकारे दूषणान्तरमाह । # तथरयादि # । बस्यो- 

स्याभ्रये व्युत्पादयति । # वुरितस्येष्यादि । # लथाच हानोव्ये वु- 

रितक्षयो, दुरितक्षये च क्षानोदय हइत्यन्योन्याश्रय ध्त्यथः । # भनु- 

क्तिविषयेति # । तुष्णीस्मावदिषया, अशक्ष्यवचनेति याष्रव् । तथा- 

ख म्यादामर्मिं सवमयादारक्षणात् कमेमयादाया भि रक्षणीयत- 

योक्त प्रकारेण क्षानायुदये मक्तयमावास्मोक्षङपफलामाव्रः † उत, 

वतो वाचो निवसेन्त इति क्षानिनमुपकम्य, पतह वावन तप- 

ति किमह साघु नाकरवं किमहं पापमकरवमिति हानस्य वल- | 

वसाश्रावणातेन तन्नाशो भक्त्युदयात् फलं भवति ? एति संदाये 

उक्तरीत्या मर्यादारक्षणाबद्यकतया तुष्णीम्माष पव शरणमिति 

रात शत्यथः।सिखान्तं वदम्तः सुत्रं व्याचक्षते #तदधिगम इत्यादि # 

अश्रान्धेषपदार्थोऽसम्बन्धपदेन विषटतस्तं॑निरणेतुं ब्युत्यावयम्ति # 

भतरेल्ावि # पतस्सुत्राथविचरिभ्युत्यश्नस्याग्छेष इति नथः । न्छिष 

भालिङ्कन इति घातोः संथोगविशेषाथेकतया गुणड्पस्य पापस्या- 

त्मनि समवतस्वेन संयोगस्य मूलत पवामावदुकद्यति अ पापे 

सम्रवायाऽभावस्य वकतुमशक्यत्वाद् उत्पन्नस्य पापस्या ऽकेष हति ना- 

ऽथः, किन्तु तस्य पापस्थात्मनि लिङ्गविरिष्टे जीव णवोर्पत्तेदपन्न- | 
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स्योरपश््यारडेष इति नार्थल्तप्यात्मन्यबोततेलदतिरिक्तस्य श्ले- 
पस्यामावादतो ऽतुत्पत्तिरेवार्थः । नयेवं मर्यादामार्गीयत्वभङ्गः 
साधनं विना स्स्वरूपबलेनेव कार्यकरणे हि पुष्टिरिह तु नियत- . 
कमतरिरोधितस््रमादेन इनिनैव तथा सम्पत्तेः । अत एव, तथये- 
पीकादूनमम्नो मोत प्रदूयेतैवं हास्य स्वे पाप्मानः परदृयन्त इति 
श्रुतिरग्नषषठान्तमाह । स्मृतिरपि “यथेधांसि समिद्धो ऽमिनर्भस्म- 
साव कुरुतेऽज्लैन । ानाग्निः सर्वकर्माणि भस्ममात् कुस्ते त- 
था” इति । सवे पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महयां योऽग्वमपेन य- 
जत हयादिश्रुतिभ्यस्सयापि न द्धोर्गानयमो वक्तु शक्यः । प१- 
तेनामुक्तस्याऽन्षयाद्धोगे च कर्मान्तरजननान्मोक्षामम्भव इति नि- 
रसतं वदितन्यम् । नचान्योन्याश्रयः । अनाद्यविद्याजनिततमार- 

फायेसमावायानिरिकस्य ऋूपस्याभावात् । अन उक्तानुपपसिरे- 
वाऽथेः । यथा पुष्करपलाश आपो न शिष्यन्त इति भुनावाप पापा- 
नुत्पत्तिरवाथं इत्यथः । नच ध्रतदटन्तानुराधाटलिङ्कदारार उत्पन्नस्य 

जीवे असम्बन्ध हत्यवाथा युक्ता न पूर्वोक्त हान र्यम् । नन म- 
वत्यसङ्ो ह्ययं पुखय ईति श्चतस्तस्य सदेवाऽसद्त्वनेवं विदीतिवि- 
दषणवेयथ्यप्रसङ्ात् । नच लिङ्क उत्पन्नं लिङ्क पवणन निमिप्यन इत्य- 
पि युक्तम् । दष्टान्ततेषम्यस्यात्रापि तुन्यन्वान् । अनः पापस्याम- 
म्बन्धमात्रमव शुनी विवक्षितं, नतु नस्य पूरं सत्ता$पानि पूर्व 
कमनवधम् । मय।दामङ्गमाशङ्ा समाद्धन । # नचवमिन्याईि + । 
# एवमिति # । बरुष्कमणा तुररणएानुन्पादकफन्व । # नथा सम्पत्ते- 
रिति #। कम सम्बन्धसम्पचेः। तथाचथमपि मर्थादवानि नतद्धङ्ग 
इत्यथः । # अत पएवेति # । मयदुामङ्गमाव्रदव । तवृ यथर्धीका- 
तूलमिति धरुतिस्तु छन्दग्ये वेभ्वानरा्रदायां द्रष्टव्या । नासुर्कं 
क्षीयते कर्मेति नियमव भुतिविरोधङ्पं दूधणान्तरमाहुः। # सवै- 
मित्यादि # । % पतनति ओ । अन्बमरधरूपनिर्वशद्भुक्तस्यापि 
बुष्करमेणः क्षयश्नावनेन । अन्वोन्याभयं परिहरन्ति । ॐ नचान्यै. 



१२८८ सप्रकाशे अणुमाष्ये । 

वाप्तनात्मिका हि षा। सा च गुरूपसत्तिश्रवणमननविध्युपसना- 
दिरूपया ब्ञानपामग्च्येव, नादयते । अव्रिधा परं जानेन नास्यत 
इति क्व तल्मपङ्गः । ज्ञानामर्या बलिष्टतात्कमणो दुबलतान्न 
तस्तिब्रन्धकत्रमिति ज्ञननारयत्वबोधकशरुतिस्मृरतिमता त्याऽप्यु- 
ररीकायम् । इममेव हैतुमाहाचायतद्ग्यपदेशशादिति ॥ ९३ ॥ 

इतरस्याऽप्येवमसंदटेषः पते तु ॥ १४ ॥ 

पापस्य शास्नविरोधितेन शाञ्ीयङ्गानेन समं विरोधो भवतु 

स्यादि # । # सेति # चित्ताशुदिः # क तत्परसङ्क इति # अन्यो- 
न्याधीनोत्पत्तिकस्वे हान्योन्याश्रयः । इह तु भ्रवणादिरूपसामग््या 
कषानोदयस्तयैव च चिन्ताश्चुद्धिनाश इति नान्याधीनोत्पत्तिकत्वमतः 
क्ऽन्योन्याश्नयप्रसङ्गः । नु तथाप्यमुक्तेन कमणा क्षानसामभ्रीब- 
न्धो भवत्वितिचे्तत्राहुः # ज्ञानसामणग्य्या इत्यादि # । यदि दहि 
कमेमात्रमभुक्तं न क्षीयेत तदा प्रायश्चिस्तविधिरनथकः स्यात् । यदि 
्ाक्षीयमाणं खसजातीयसन्तानमुत्पादयेत तदा कज्षानसाधने प्रव- 
स्यजुपपस्या श्षानसामभ्रीविधिरानथक्यमापद्यते । भतस्तदभावाय 
प्रारभ्धस्यैवाभुकतस्याक्षयः क्रियमाणसंचितयोस्तु प्रायधित्तादिना 
क्षय इत्यवद्यमङ्खीकायम् । एवं सति प्रारण्धं सुञ्जानस्यापि क्रियमा- 
णसञश्चितयोः क्षये चानसामग््या षटिष्ठत्वात्तयैव चित्ताश्युदधिनिदृततौ 
तत्पोषरक्षस्य कमणो निरालम्बनतया वुषलत्धान्न सामभ्रीप्रतिषन्ध- 
कत्वमिति त्वया$पि भ्नोतवादिनाङ्गीकायम् । इममव देतु पूथपक्षि- 
बे धनाय, तद्व्यपदेशादिति पदेनाह । तस्मान्न कोऽपि दोष श्वयथः। 

अग्छषश्चतिस्तु, यथा पुष्करपलादा आपो न ज्छिष्यन्त इति छा- 
न्दोग्ये उपकासरविधास्था बोष्या। साऽत्र न लिल्िता। सषहटकारित्व- 
सुतर ् ानस्य कमस्वभावनाशषकताया ब्युत्पादिततया तत पव निवौ- 
हादिति ॥ १३॥ 
इतरस्याऽप्येषमसन्छेषः पते तु॥सुत्रमथत।रयम्ति । र पापस्यद्यादि 



४ अध्याये १ पाद्। १२८९ 

नाम । धर्मस्यातथासेनातरिरोध एवेयाशङ्ानिरामाय पूष्रन्याया- 
तिदेशमाह । इतरस्य पुण्यस्याप्येवरं, प्रस्य नाश उत्तरस्या श्चेष इ- 
यथः; । अदिदेशाद्धतुरपि स॒ एव हेयः । तथाहि । उमे उ देवष 
एते तरति । प्षीयन्तेचास्य का्मणीति सामान्यवचनाज्ानाप्नः 
स्वकर्मणीति स्मता स्वशब्दाच तथा । अथेदं शद्यते । पर्यादा- 
मार्गवयलाज्जञानानन्तरं भरतत्रत् सद्दापेण भगवरद्धवाय्य्युतां 
सद्गनदोपोत्पत्तिवदगरे वििनिनिपिद्धकमणो रप्युप्पत्तििक्तुं श्पे- 
ति ज्ञानस्यन स्ासमना कमविरापरिलमिति । तत्र निर्णयमाह् । 
पाते । मक्तेम्गे भगवद्धावार्य्युतिः पात इत्युच्यते । तुरप्यर्थे । 

अपिशब्द वाय्ये व्पव्द्छेदथकतुशन्दोक्त्याऽम्मिनमार्गे पापस्य 
व्यवच्छेद एव । न कर्टिविन्पतपराइति वाक्यान् । परन्तुमर्यादा- 
मर्मयलाव पारब्धमेोगाथ परमुश्चत्तथा करति तद्धाम पूर्ण मति 
तद्धोगोऽप्म्भादित हति कवं भवतीति व्यामाभिपायो ज्ञायते । 

इत्या राङ्कानिरासायेति # । इति हनोः पूथपुण्यस्यानाश उन्तरस्य 

ष्व स्छवा भवत्वति दाडूगनरससि | 

नगु हदतारकथनात् श्य पुण्यस्य तथान्त ्ग्मन्यन भद्वु: # भातः 

देशादित्यादि # । उम ह्येव एति घ्रुनिस्तु शार्गरदराह्मणम्या । उम 
ह्येवैष पने तरत्यऽमृतः साध्वसाधुर्न इन्यादि । द्वितीया तु मुण्ड- 
फस्या । सूत्रशोषमवनारयन्ति । # अयदमिन्याव्रि # । > मङ्ज- 

दोपोत्पत्तित्रदिनि # । क्षानानन्तरं यथा सङ्जदोषात्प्तिम्तयव्य- 
धः । भग्र तिश । ज्षानानन्तरमर । व्याकुवन्ति । %# मक्तीलया- 
डि # । वाक्यं तु तृनीयस्कन्ध कापिटय'ः न कद्विचिन्मन्पराः शा- 

न्तरूप नद्धत्रान्त न[ऽ[नामषा खद हतः यवाप्रद् प्रय जन्मा सु- 

तश्च सखः गुरुः सुष्द। देवमिषम (ति । भत्र मन्पगा न नद्व्रतीति 
कथनात् पतभ्यवच्छेदल्ामः। # तथा करा्तति * । भक्तिभावं 
प्रत्रिवध्नाति । तवं प्रतिव्न्यक्ररण हतुः # तद्भाव इत्यादि # | 

# तदैवं मवतीति # । यद् भक मावप्रतियन्धल्तद्। भरतवदन्या- 

१९२ 



१२९० सप्रकाश अणुभाष्ये । 

तथाच वसिमन् सयप्युत्तरस्य करमणोऽसंश्चेष एरेयथः। 
पमूत्र एतमेव श्चेपशब्दस्य व्युपत्तेः । अपतिदे शस्यवम्पदेने 
भातः सर्व सूत्रं तत्परत्रन न व्याख्येयम् । पाशब्दस्य दहपातं 

तुशब्दस्यावधारणमथमुक्ला देहपाते मुक्तेरावश्यकतावधारणं वा- 
¢ अद ® 

क्यार्थं इति धोक्तिम साभीयभी । युक्तिपरापकपदामावाद्) भागेन 

लित क्षपयिलाऽथ सम्पद्यत इयग्रे वक्तग्यत्वाच्च ॥ ९४ ॥ 

अनारब्धकार्ये एव तु पूते तद्श्वधेः ॥ ११५ ॥ 

ननु देहस्य कर्म॑जन्यतरात्तननार तन्नाशस्यावह्यकलाच्च- 

ब्रह्मविदः प्ररचनानुपपत्तिः वे सनि ब्रह्मजिज्गासोगरूपमत्यादि- 

सक्तयादिभैवति । # असंग्छेप एवेति # 1 तदुपाख्याने, स च तदा 

पितृसन्निधावेवासधीचीनमिव स्म करातीति वाक्यन तादशशक्रम- 

धाघनादत्रे च जीवन्मुक्तत्ववोधनाद संच्छपः । # एवमेति # । 

अनुत्पत्तिरूपनया । 

ननु सर्वस्य सू्रस्यातिदेशपरल्ये को दोधा, येन एवं वेभज्य न्यस्याः 

यत इत्यत आदुः । % अनिद शस्यत्यादि # ।  तत्परत्वनति # 

अतिदेश्षपरत्वेन । तथाच शधवेयथ्यमच दाष्र इत्यथः।पवं मयादामा 

ऽपि ब्रह्मज्ञानोत्तरं भक्तो यदा प्रातिवन्धस्तद्ापि प्रारघ्यमात्रस्यवभागा, 

मतु क्रियमाणसशिनाभ्यां वुरद्टेत्प्तिरत्यथः सिद्धः । अत्रान्य- 

घां व्याख्यानं पानशब्दस्यर्यादनाभ्नुश्र दूषयन्ति। उक्तनि सा 

धीयसीत्यादि # । ननु सूत्र मुक्तिप्रापकपदाभावऽपि फलप्रकरणः 

त्वा्तद्नुरोधेन तथा कट्पने क दोप इत्यत आहुः । # भोगनत्या 

हि # । तथाच तेः सम्पद्यत इव्यस्य मुच्यत इति व्यास्यानात्तस्या 

मुक्तरत्र सिद्धो तन्मतेऽत्रिमसूनान्तर भोगन कमक्षपणानन्तरंप्रह्मस 

स्पत्तिरूपमुक्तरेव अ्याख्यानात्तदेयथ्यमेव दाच इत्यथः ॥ १४ ॥ 

अनारब्धकार्ये पवत् प्च तदवधः ॥ सूढ्रमवतारयन्त । 

श नन्वित्यादि 1 तन्नाशो नन्लारास्यति # कमनारे देहनाशस्य । 

क एषं सर्वात # ब्रह्मविदा दहनाशे सति #। 



ॐ अध्याये ९ पादः । १,२९.१ 

साधनाऽपम्भवः । आचायेत्रान् पुरूषो बेदेति श्रुवे्दभागेन ज्ञान. 
मगाद्धेदेन मक्टुख्छेदपमङ्ग इयर समाधत्ते पूर्वे पूपरमूत्राभ्यां 
जञाननाश्यसेन ये प्रोक्ते पापपुण्ये ते नारोप, किन्लनारग्ध भोगा- 
यतनलक्नणं कार्यं याभ्यां ते एरसशः । ननितरनिगपेक्षं दि इनं 
स्वरक्तयत्रा्रिरेध इव कमाण दहतीति प्रमुक्त, तथा सयश्ेपमेव 
तरतीति वक्तं युक्तं, न तु सशेषम् । शक्तरव्रिशिष्टतरात् । नव 
कर्मनाज्ञऽपि सस्कारवशात् कुरान्चक्र ख पितरततद्रामनावशादेहा- 
दिमत्तया परवरचनाश्रपपक्तिरिति वान्यम् । ज्ञानस्य मना षल- 
त््रात् मवामनस्य तस्य नाशनात् । न टि महाशिरनिप्पाते च- 
क्रभ्रभिरनुवाितु शक्रतीयाशङुयारव्यकरायादहन हतुमाह-- 
तद वमरेःनञ्ानेनार्धकार्यासदहन यत् वदरषिरकरारणक्रारणलतवेन 
अवि गष्य पू्रव्रियिद्पमात्रदिच्छलक्षणाद्भतग्यियः। यत्र त- 

स्थाऽपि दकने्छा ततर तथेति निगृढशयः । अत एवाग्रे तथा 

तद्भावेनेति # अचायौऽमावन । # भक््युन्छेदप्रमङ् इनि # । 

निरूपथिस्नहान्मिका हि भक्तिरात्मन्वन जान सति भवति| बान्म- 

स्वन ज्ञान च परम्परया आचाया्वानमनस्तदभाध तस्प्रमङ्क ईत्ययः। 

मुक्गन्युकदप्रसङ्ग हति वा पाटः। 
द्याकु्वन्ति । # पूर्वत्यादि # । # नाङ्ाच इति । न याथ- 

सावच्िन्न नदपेते इति दावः । # न पयति # | दृहा हनि शापः। 

तथाचापगेक्षणापि ज्ञाननार्यकायमय कम दह्यत हनि रशारररा- 

रम्भकस्य कमणः सस्यन शरीरस्यापि मन्थाश्च प्रवचनाद्नुपपशि- 

रित्यश्रः । हनु व्यास्यातु सूत्ररपमयनारयन्ति। # नन्वित्यादि # । 

नतु सरटापमितिन तु प्रारव्यक्मरूपं राधं व्थापयिन्या । हतुं व्याकरु- 

दन्ति । # तदित्यादि #। # नत्र तथत्रात # । नारदास्यन् परार 

व्यज्जर्मणोऽ्पि दाह प्व । अत्र गमकमाह: । #* अत पवाच्र नथा 

दश्यत ति # भताऽन्यापाति सूत्र व्यत त्यथः । मयादामार्ब 



१२९२ पपकाश्े अणुभाष्ये । 

वक्ष्यते । अत एव श्रीभागवते मृगदारकाभासेन खारब्धकर्मणा 
योगारम्भणतो पिधरंबित इति, उपभोगेन कर्मारग्धं ्यपनयन्नि- 
ति च भरते प्रति वचनं गीयते । एषं सति पणिमन््ादिपभरतिवदध- 
शक्तेरगनेरिव ज्ञानस्याप्यदाहकलरे न काविद्धानिरिति सर्वमनव- 
यम् । इच्छ प्रतिबद्धताद्शायां न पराचीना दशाप्तीति तद्ग्यव- 
्छेदहापनाय तुशब्दः । एतेन भगवद्धावस्य सवतो बलवक्वाव् 
कथं तस्य पात इति शङ्का निरस्ता । भगवदिच्छाया मूलकारण 
सेनोक्तेस्तस्याः स्तो बटिष्तात् । तथेच्छा च खकृतमयौदा- 
पालनाय पुष्टावङ्धीकृतेन वथेतिं सपमनवद्म् ॥ १५ ॥ 

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदशनात् ॥ १६ ॥ 
नतु प्रारब्ध हि प्राचीनं, तन्नाशाय तद्धोग एव करव्यो 

ब्रहम्रिदा, न तु विहितमन्यदप्यग्निहोत्रादि । प्रयोजनाभावाद् । 
दश्यते च तादृशानां तत्करणमत उत्तरस्य कर्मणः सदलष आव- 
श्यके इसाशङ्कय तस्योजनमाह । तुदाब्द; शङ्कान्युदासकः । 

्रारण्कमसत्तायां मानमाहुः । # अत पवेत्यादि # । # भरतं ध्र- 
तीति # प्रतिलक्षणे । भरतं लक्षीरृत्य । अदाहकत्वे इति भिन्नं पद- 
म् । तथच्छात प्रारन्धस्य भोगनापनयनेच्छा। # न तथेति # । न 
तश्च भोगेनापनयेच्छा ॥ 

अन्ये तु-तदवधेरित्यस्य, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विभो- 
श्येऽथ सम्पत्स्य इनि प्रारब्धस्य रशाशेरपातावधिश्ुतेरिव्य्थमाहुः । 
तत्रापि प्रहृत्तफलस्य कमणोऽनाशे हेतुस्तु मृग्यः । सोऽ [स्ा- 
न्ते विदत हति तन्मतेर्भप नातो विशेष हति बोध्यम् ॥ १५॥ 

अग्निहोत्रादि तु तन्कायायेव तद दनात् ॥ सूतमवतायं विश्र- 
ण्वन्ति। # तुशद्द शव्यादि # । केविदित्यादिनिा परमतमुपक्षिष्य 



४ अध्याये १ पादः । १२९३ 

अप्रिहोत्रादििहितकपकरणं तत्का यीयेव भोगकायीय परारग्धना- 
शवेत्ेस्थः । येपामग्निहोत्रादिकारकं भारव्धमस्ति तरेव तन्नाशाय 
भोगवत्तदपि क्रियते, न ततादरैरव एव न सनकादीनां तथा- 
तप् । कुन एतन् ` तदशनात् । यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कम- 
णा भवति पापः पापेनेति श्रुतिः पूर्रकर्मणोऽग्रिमक्रमहेतुसं ददीय- 
तीति नानुपत्तिः काचिन् । केचेत्तु ज्ञानस्य यार्यं तदेत्रामि- 
होत्रादेरिति तत्कायायेति पदस्यार्थ वदन्ति । म न साधुः । तद- 
धिगम इत्युपक्रमाद् व्रह्मविदः भारव्धान्पकरप्रतिवन्धनाशे माप्तस्य 
पानेनव सम्पत्तेः कर्मणो वेयथ्यौपातात् । तमेतं बेदानुवरचनेने- 
वादिश्रुतिदरनं द्दीनपदायं $पि पूर्रिरोधादुपेपः ॥ १६ ॥ 

अतोऽन्यापि दयकेपामभयोः ॥ १७ ॥ 

तदम पूमूत्रयचतुष्यन म्यादामागीयभक्तस्य पर्यादयन म 

क्तिपतिवन्धसम्भवम्तयव तन्नाङ्चश्वेति निरापनम । अथ पुमा 

गयस्य धिनेव भोगं भार्य नश्यति नवेति त्रिचायने । तत्र 
# 

दूपयास्त | # स नत्याद्ि # । नैप्रारद््रान्पक्रप्रतवलन्पनत्रा दानि # 

तस्य तावदेव चिरमिति श्रनस्तस्य नादा । श पूवविराधादिनि *ष- 

तस्माद्वाक्यात, पूत मनमेवावाप्रत्यं, मनमेवानुद्र्रत्यामित्यवध्रारण- 

वणेन सूत्रहृनापि तदाधगमसुत्र भानाव कर्मानडा्तकथनन 

 उक्तश्रनौ च यन्नादर्घेधिदिपाफलटकन्वस्य ्लानपयन्तन्वस्य वा पाघनन 

तद्िरोधात् । नज सहकारिन्वम्श्रविराधः । प्रारभ्यनाशकत्वना- 

प॒ तवुपपत्तरधिराधात् ॥ १६॥ ६॥ 
अतोऽन्यापि छयक्वामुमग्रोः ॥ पनस्याधिक्ररणस्य न पृवश- 

परत्वमिति बोधनाय पूर्योक्तमनुवशूनत पलदवनारयन्ति । # तव् बमि- 

लादि # । # अयत्यादि च भ । पू्पक्षमाहुः। # तेत्रत्याद् + । 



१२९५ पथकाञ्े अणुभाष्ये । 

भोगैकनादयस्वभावलासस्य न तै विनाऽस्यापि तन्नश्यति प्रा 

निथयमाह । एकेषां पुष्टमागयाणां भक्तानाभुमयोः पारब्धाप्रा- 

रन्धयोरभोगं विनैव नाशो मवति । कुत एतत्! तत्राह । अतः । 

श्रुतेः कमणो ह्ञाननाहयलनिरपिकायाः। ब्रह्मनिद एव भवचना- 

दिनिषूपणेन दनाश्यपरारब्धाल्यक्रमकषिपकशरुतश्च।अन्यापिश्रुतिः। 

प्यते । तस्य पुत्रा दायमुपयनित सुहृदः साधुङृयां, द्विषन्तः पा- 

पकृयामिति । ह नमोगाभ्यां कयनाशनिरूपकश्रुसाऽस्याः श्रुति 

रोधपरिहारायाकयं विषयभेदो वाच्यः । नच काम्यक्रमेत्रिपयेयं 

श्रुतिरिति वाच्यम् । तदधिगम उत्तरपू्वाघयोर शेपमिनाशाभिति 

सत्रेणेतरस्याप्येवमितिसूत्रा्रयवेन चाऽवरिरेषेणारब्धातिरिक्तकप- 

[- „~ मणौ 

ऋ तस्येति # । भ्रारण्धस्य # । ते विनेति श्रः । भोगं विना।#भ- 

स्यादीति ‰ । पु्टिमार्गीयस्यापि । भ्याकवन्ति । > पकष्रामित्या- 

दि # । # तद्नादयेति % । क्ञनानादयेव्यथः । तस्य पुत्रा ति 

शुतिस्तु शास्थायनिनामस्ति ॥ 
ननु सूत्र, एकेषामिति पदेन पुषटिमार्गीया प्व विवक्ष्यन्त ई- 

ल्यन्र करि गमकमित्याकाङ्कायामन्यथानुपपाक्ति तथात्वेनोपपादयन्ति 

# ज्ञानमोगाऽयामित्यादि * । अथस्तु प्रकटः ॥ अन्येतु, मताऽप्रिहाः 

्रादर्गित्यास्मकमेणोऽन्याऽप्यस्ति साधुष्स्या या फरममिसन्धाय 

मियते । तस्या पष विनियोग उक्त इति भ्याकुवेन्ति । तथा सव्यवं 

नित्यकाम्यकरममेदेन शुत्योर्िषयमदे सिद्ध विरोधाभावात् सुतर 

केषामिति पदेन शाखिनां परामशादुभयोारत्यनन जेमिनिषादुरा- 

यणयोराचाश्योः पराम्षाच्छरुती सूत्रेचानु पपत्यभावात् कथमधिः 

कारिङृतिषयमेदावगमः, कथं च प्रारब्धकमरणोऽत्र विषयत्वावगम 

इत्याकाङ्कायां तद् दूषयितुमाह: । नचत्यादि # । तथाचैवं निद्या 

च्रिहोश्रादेरस्था विषये भदितऽपि, तदथिगमादिसुत्रादिष्यो न 

मिचत इति, तथयेषीकातूल यथा पुष्करपलाश आपः, उमे हैष 

ते इत्येवाश्यो विषयभदामावान्तासां विरोधो दुष्परि्रः । नच 



४ अध्याये ‰ पादः। १२९९ 

गोरखिरयोरनाशनिरूपणात् । पापकृयायां काम्यताऽमम्भवाच् । 
तस्मादयनु्रहमाजनस्य भक्तस्य खपराप्निषरिलम्बममहिष्णुमेगवान् 
अस्य प्रारब्धमेततसम्बन्धिगतं कृता वस्य तेन भोग कारयति । 
प्रारब्धं भोगेक्नादयामिति स््ङृनभयीदापालनाय न नाशयति । 
नच तयोरमूर्तलेनाकृताभ्यागमममद्गन च नैवं ववतुमुचतमिति 
वास्यम् । इश्वरतवेनाऽन्यथापि करणमम्भवात् । मयादाबि- 
परीतस्वरूपतवात् पुटिमागेस्य न काचनाजाऽनुपपत्तिभावनीया । 
तस्या अत्र भूपणतत् 1 अत एकेषामिति दुरकमापिकरारः चू- 
चितः ॥ १७ ॥ 

यदेव व्रिययेति हि ॥ १८ ॥ 

ननु यदेव तरिद्यया करोतीति श्रुया व्िचपूत्रकं कर्मकरणे 

येधामन्छेषो ग्याख्यानल्तिषां विद्मानत्वादयं तेषां विनियोग ईति 
विपयमदान् सुपरिहर इति वाच्यम् । विद्मानाच्छवस्य प्रागव 
दूमितत्वात् । इनोत्तरं स्वगादिन्टोकिकक्रामनात्पत्यमम्भवन का- 
म्यायाः साधुङन्याया उत्पत्तवक्रतुमराक्यन्वाश्च । धुना पापहृत्या- 

विनियोगस्याप्युक्तन्वन नस्या च फटाभिमन्यान्चम्भमवन काम्य- 

त्वासम्भवाश्च विधयश्रुतिविगेध्रोऽपि बुष्पर्हिरः । अनद् भाव्राया- 

वहयमधिकरास्मिदेः प्रारद्यान्मककमव्रिनियागश्चा जत्राश्युपयः । उ- 

मयपद अ चयंद्रयत्रहणपप्यसङ्कनम् । सक्षिथ। जेमिनरश्रुतन्वान् । 

सामान्यशब्दस्य चोापम्थिनाथकल्वानयमन श्राधक्रं विना नत्यागा- 

योगात् । अत उक्तरात्यंव मन्नव्यमिन्यशः । तदनतच्चनुधस्क्न्यीय 

तचखद्ीपप्रकाश सम्यग उगयुन्पादि्तामति प्रमुचग्णेनश्रःक्तम । सि- 

माहुः । # तस्मादित्यादि # । पुनः किञिदाशद्ा पग्डरान्त । 

क नच तयो्त्याद # | तथाचदे नवापि तुस्यमभनः पारद्(ग्माम्या- 

न्न पर्यनुयोग उचित इत्यथः ॥ १७॥ 

यदव वियति हि ॥ सुत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादर् #। 



१२९६ सप्रकार अणुभाष्ये । 

वीर्यातिशयः फलं श्रूयते। अतो ब्रह्मवि्रावतोऽपितथाचस्योषि- 
तत्वात् तदत्तरस्याशछचेष इति यदृक्तं तननोपपय्त शति पप्र आह ।' 
देवेति । हि यस्माद्धतोस्लया येत्र प्िश्रया करोति श्रदयोप- 
निपदोति श्रुति ब्रह्ममिदोऽपि कमलित्तिमपभिकालेनोदाहृता। 
सा तुन तत्समर्थं । तथाहि । अमियेतदक्षरमुद्रीयपुपासीतयु- 
पक्रम्य तस्य रसतमलं पिधुनरूपलमनु्गाक्षरतं यीभरततहेतुतं 
च निरूप्येतदग्रे यदेष विद्ययेयागुक्ता, इति खसरेतस्येवाक्षरस्योप- 
व्याख्यानं मवतीदयुपमहारदुद्रीयोपासनातिपयमेत यदेव विद्ये 
ति वाक्यमिति ज्ञायते । तनोक्तरसतमलादिपरकारफोपासनानां म- 
ध्ये यदेव विद्या कसेति तदैव बीयेवत्तरं भवतीति वदथ इति न 
ब्रह्मविद्यागन्परोऽपीति न सा शङ्काऽत्र सम्मतीयथेः । यद्रा । 
उक्तशङ्कानिरासायेवाह । यदेपेति । ब्रह्मविदि मारब्धक्षयायेष 
कम कुरते त्छन्यङकताव कमणः सक शात् सव(सनतन्नादनाद् 

# तथात्वस्येति # । कमणो वीयेवस्वस्य । तथाच यदि ब्रह्मविचा- 
घतः कमेसंसगं न स्यस्तदेयं श्रुतिर्विद्यया वीयेवत्तां कर्मणो न धा- 
घयेत् । अतत्तदन्ययाऽनुपपस्या अण्छेप्रादिवाक्यानां विद्यास्तावकत्व- 
मेव्राङकयमिति पर्वोक्तं नोपपद्यत दइदययः । परिदारं वक्तु सूत्रं 
व्याकुत्रनित । # हीत्यादि # । # तेनेति # । वाक्यस्य प्रकरणाव- 
रुदत्वेन । तथाचानु पप्य भावान्नेनेषां स्तावक्षत्वे शकयवचनमतः 
पूर्वोक्तं साध्वेवेयथेः। अस्मिन् पक्ष सूत्रयोजना तु, यदेव विधयेति 
वाक्ये हि यतो हेतोः, इति प्रकरणावरुदधं, तथाच न ब्रह्मविद्यावतः 
कमेप्रसञ्जिकामत्यथैः। धद्धोपनिषदोः साधारणत्वात् तत्समभिव्याह- 
तग्रा विद्याया भपि साधारण्यमेवोचितं, न तु सद्ोचनमिति क. 
श्िच्छङ्केत, तदथ प्रकारान्तरेणाथेमाहुः। #^यदा उक्ताशङ्कुत्यादि #। 
# सवासनतन्लाशनादिति # । सवासनप्रारण्धनाशनात् । तथाच 
सद्मोचामावेऽपि पूर्वाक्तायासद्धिरपत्यूहेति न तेषां स्तावकवरमि- 



४ अध्याये ९ पादः। १२९७ 

द्ीयैवत्तरं भवयेेति नानुपपत्तिः काविदिययः। यद्रा। ननु पुषटि- 
मर्गयस्य परारब्धस्यापि भोगं विनेव नादं इति श्रुखाऽपम्भाव- 
नां कुर्वाणं भ्रति कैमुतिकन्यायेन तेतरिहारमाह । यदेवेयादि । 
जीवनिष्ठा विद्या हि भगवञ्जानरक्तेरशभूता। एवं सति यत्र धम- 
सम्बनिधिपतम्बन्धादन्येभ्योऽतिहायं कर्मणि वदति श्रुतिरत्र साप्ता- 
द्र्पिसम्बन्येऽतिशशषयितकार्यसम्पक्तौ कथममम्भावना करसैमुचि- 
तेति निनृष्टाशयः । अत एव हैतुवाची हिशब्दः ॥ १८ ॥ 

भोगेन विते क्षपयिताऽथ सम्पद्यत ॥ १९॥ 

पुष्टिागींयफलपरापतौ परतिवन्धामावें मोपपत्तिकमुक्ता तन्ा- 
प्विभकारमाह । इतरे । अग्रे पाप्यालीकिकदेहादधनने म्थृननिदध- 

शरीरे क्षपयिता दृशकृय, अथ भगवल्नीकापयोगिदेहपराप्यनन्तरं 

भोगेन सम्पद्यते । सोऽश्नुते सर्वान कामान् मह ब्रह्मणा तरिप- 

श्विनेति श्रुतयुक्तेन भोगेन सम्पद्यत इस्थः । श्रुवधस्तरानन्दमया- 

ऽधिकरणे निरूपितः।अनयोकिकनवं विनोक्तदेहं विना चौक्तफन्या- 

सेग्धवक्ेदकस्तुशब्दः ॥ १० ॥ 

इति श्रीविदव्याममतवर्िश्रीवहमाचायतरिरनिने 

्रह्ममूत्राऽणुभाप्ये चतुर्थाऽभ्यायस्न 
प्रथम पादः ॥ ५ ॥ ९ ॥ 

ह्यध; । पतेन ज्ञन्मादिमूत्रमाप्ये ब्युन्पादिनं पूर्वाच्रकाण्डयाः पर. 

स्पराङ्गन्वमपि समर्ितं हेयम् । पूर्वाक्तमय सगृह्न्त पतत्सूत्रस्य 

तात्पयौन्तरमाहुः । # यद्वा नन्वित्यादि # ॥ १८॥ 

भगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पद्यत ॥ माप्यमनत्रानिरोहि- 

ताम् । अत्र क्षपणं च कुरषषेत्रप्रसङ्ग वजमक्तानां जीवकाशष्वेस- 

१६३ 



१२९८ प्रकाशे अणुभाष्ये । 

पए । भोगश्चतदनन्तरददानादिरूपो जीवदश्ायामेव भवनीत्य- 
धान्तरफलपरिसमाप्िरिति मम प्रतिमाति । अत्यन्तानुग्रहे तु स्थूल-' 
स्य लोकवत् क्षपणं, सुष्ष्मस्य, वाङ् मनसीतिवक्ष्यमाणरीर्थी ततस्त 
द्व्यवहिनमेवालौकिकदेह प्राप्त्या भोगसम्पत्तिरिति केयम् । भव 
मतान्तरीयव्याख्यानस्यादुपणात् तदपि ज्ञानमार्गीयमयोद्ाभक्तिमा- 
गीयपरतया संप्राह्यमिति सूचितं ज्ञेयम् + १९॥ ७। 

इति शीमदह्धभाचाये चरणनखचन्द्रनिरस्तषटदयध्वान्तस्य 
धी पीताम्बरात्मजस्य पुरुषोत्तमस्य कतो माप्यप्रकाशे 

चतुथाध्यायस्य प्रथमः पाद्: ॥४॥ १॥ 



अथ चलुांध्यायस्य दितीषः षादः । 
कि तिः 

वाङ् मनसि दशेना्छन्दाच्च ॥ 9 ॥ 

पूर्मपादे लोकिकशरीरे प्षपयिखा अलौकिकं तत्माप्य फरेन 
सम्पद्यत इति निरूपितम् । अथात्रदं चिन्त्यते । भक्तस्य पृषष्म- 
शरीरस्य क्षपणं नापर फ तत्सरूपनाशषनमुत मणिस्पश्ादयश्वा- 
मीकरसमिव तस्यैवा रोकिकतपम्पादनं मगवदनुग्रहारिति । 
अत्रोत्तर एव्र पक्षः साधीयानिति भाति । तथाहि । यथा पूर्व भं 
सारिण एव जीवस्य तदनुग्रहात् पूरवातरस्थापगमो मुक्तयतव्रस्ा चो- 
स्ये तथरात्राऽपि वरस्तुमुचितत्वात्। न तस्मात् प्राणा उत्करमन्य- 
शवर ममवरन्ीयन्तं इति श्रतिस्तु - जीवस्य सायुज्वपुक्तिकारे ब- 
साणादीनामपि तयेतरहात एतन व्रह्म परन् व्रहमाप्येतीरुस्यते । 

धाङ्् मनसि दहौनाच्छदाश्च ॥ यथ द्वितीयपादं श्याचिष्या- 

सवः पदार्थानां तत्सङनेश्च पूव कारिकामिर्निरपितष्वाविहाऽधि- 
करणसङ्ति षकतुम्, अनीनपदुन्ते यक्षि्पिनं तदूनुवन्ति+* पूवे 

पाद इत्याहि # । # अलोकिकं तत् प्राप्येति # । अलोकिकं दहं 
लभ्प्वा । अलौकिकदेह सरूपं रवग्र बक्तत्यम, प्राह्ण जेमिनिग्व्या- 
दिभिः। प्रते वक्तुमाह: । # जयत्यादि # । नवूनन्तरमवमरमं- 
ङ्त्या एनत्पक्ारम्मे प्रते वक्तु सवुपाद्धातनया शणं वक्ष्यन्र्ण 
विचार्यत शत्य्थः। तत्राहुः # भकतेत्यादि + । पत्रं संवायमुक्ता पृचैष- 
हषमाहुः । # अत्रेत्यादि # । # तथात्रापि यक्षतुमुकिनश्वाहिति # 

सुश्मलिङ्कशारीरात्मके प्रणि हन्द्रियादिष्यपि दिनीयस्य चतुंपदे 

तथा प्राण इत्यत्र जयातिदरान जीववन्निन्यत्वाचद्गीकारालतीकि- 

कःवस्थापगमस्याऽन्टोफिकावस्थाप्राप्े्य वक्तुमुखिनन्यात् । > त- 

यष।हेति # । कारणमून सति यमाह । तथाच पुष्टिमार्ने तेकम- 



९३०० मका अणुभाष्ये । 

पुष्टिमार्गीयस्योक्तयुक्तयमावामनयं तद्विषयिणीति प्राप्ते परतिवदामः। 
ब्ह्माशात्वेन जीवस्यानन्दातलकतानिर्दोषखरूपत्वाभियत्वाच दो- 
वारणां बागन्तुकलात्तदपगमे वस्य तथातयुचिवम् । प्राणादयस्तु 
न तादृशा इति बददृष्टन्तनात्रापि तथां न वक्तुं शक्यम् । दे- 
न्दरियासुहीनानां वेकुण्ठपुरवासिनामिति श्रीमागवहवाक्याच्च । 

ऽलौकिकत्वापादनपक्ष पव साधीयानित्यर्थः। सिद्धान्तमाहुःग्रह्मा- 
दात्वेनेव्यादि # । अयमथः । श्रुती हि त्रिविधा सृष्टिरभिप्रेतेति 
जञायते । ब्रह्मवितपरपाठके आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वपरिचायना्, त- 
स्माद्वा पएतस्मादित्यादिना, स॒ अत्मान५\ खयमङुरुतेति वारत्रयं 
कथनात् । भ्ेतकेतुपाख्यने च कायस्य कारणानन्यत्वे, शृत्पिण्ड- 
नखनिरृन्तनलोहमण्यात्मकदष्टान्तश्रयकथनाश्च तासु विधासृश्चनीच- 
भावोऽपि मदपेक्षया, अयसस्तदपेक्षया लोहस्योर्कृष्टतायाः सवे- 
जनीनत्वात् । ब्रह्मविस्रपाठके$पि सोऽकामयतेत्यादिना पूवेमुक्तायाः 
छटेरसदा इदमग्र आसीदित्यनेनासत्वकथनपूयेकं तवात्मानर 
सयमकुरुतेति खष्ेः सुरुनत्वश्रावणाच्च । तदेतत्सष्टिश्रयं तवुत्क- 
षोदिकं च पुटिप्रवादमयदाम्रन्ये भआचायैचरणैरच्छामात्रण मनस- 
त्यत्र सूचितम् । तख्पञ्चश्चास्मत्पितृचरणङृतात्तद्धिवरणाद्वगन्त- 
व्यः। पव सति यत्र पुष्टिमार्मीया जीवा मायौदिकसृषटिपातिनस्तग्र 
ब्रह्मांशत्वेन जीवस्यातिरोहितानन्दत्वं तत्र स्वानन्दातमफत्वाषिरदोष- 
सखरूपत्वाश्च जीवस्य तथात्व युक्तम् । प्राणदयस्तु षृष्टश्न्तरख्या; 
असद्वा इदमग्र आसीत्तदाहुः कि तदसदासीदित्यृषयो घा ष तेश्र 
असदा सीचदाहः फे ते च्छषय इति प्राणा वा ऋषय इति षाजिनां 
श्रुतौ प्राणा भसत्पदेनासाधुतया धाविता इति पुष्टिखष्टिखत्वाभावा- 
न्न तादृशाः । धमौन्तरेजीवतोस्येऽपि सखरूपतो म जीववा्िदुं्ठा इति 
जीबदष्टान्तेन प्राणादिशूपे सुकश्मशरीरे लोफिकत्वापगमेनाखौकिक- 
त्वन वक्तुं दाक्यम । भयं च पक्षो, देहेन्द्रि यासुहीनानाभिति स्तम- 
स्कल्धवाक्येनोपष्टश्यते । भ तस्तत्वागपक्ष एव साधीयानिद्यथः। 



४ अध्याये २ पदः । १३०१ 

नच ोकिकलविरिष्टदेहादिरत्र निषिद्धयत इति वाच्यम् । सा- 
मान्यनिषेधे बाधकाभावात् । नच तदनुभव एत्र बाधक इति वा- 
ख्यम् । भगवत इव तदीयानामपि तेषां तथाते बाधकाभावात् । 
नन्वागन्तुकत्वमेव बाधकमिति चेन्भेवम । यथा व्यापितरेकुष्ठस्या- 
ऽप्तरातकतयेनाऽनागन्तुकत्रेन नेमर्गिकतदरता ऽखित्वस्तुरूपतेन 
सामीप्यादिमुक्ति पाप्नुवतां भक्तानां देहेन्दियादिरूपमप्यनागन्तुक- 
मेव वैकुण्ठमाप्निमात्रेण शद्धजीवानां सम्पद्यते । तदीयलेन तत् 
फलतीति यावत् । तथा पुरूपात्तमलालीया अपि पुरुपात्तमात्मक- 
तात्तत्रा ड़ीकारमात्रेण पाचीनाशेषपावाहिकधर्मनिटत्ता शुद्धनीव- 
स्य पुरुपात्तमरीलात्पकदेहादिरपि तदरीयसरेन सम्पद्यत इति ना- 
ऽनुपपन्नं किञिदि यवरहितो ऽवरेहि । अयमेवार्था षाजसनयिश्चाषा- 
यामथाकरामयमान हइत्युपक्रम्यास्पकराम आप्करामो भव्रति, न त- 
स्मात् प्राणा उत्कतामन्यत्रव समवनीयन्ते ब्रह्म मन् व्रप्राप्यनी- 

उक्तवाक्ये पव किञशचिदाशङ्ा परिहरन्ति । # नन लौकिकिवया- 
दि #। # अत्रति # । पतद्धक्षये । # तदनुभव श्नि # । दहाप्नु- 
भवः। # तथात्व इति # । ब्रह्यात्मक्ल्व । पुन: शिजिदाशद्य पार- 
हरन्ति । # नन्वित्यादि # । # मेवमित्याध्र्याहिव्यन्तं च । * भना. 
गन्तुकमेयेति.# । यथा लोकिकषु देहादिषु प्रहतिमुरकारणनया- 
ऽनुसीभ्यति, पवं जीवि $श्षरमन्वति । यथा प्र्दृ्तात् पायकादस्फू- 

लिङ्गः सहश्नशः परभवन्त सरूपा शनि, युक्षर परम प्रजादति चं 

भुतेः । तश्च सवश्र सवात्मकमिति जाांरिभूतस्य तस्य आकारा 
ज्ञीवङ्पेऽशे नैसर्गिक पवन्यनागन्तुकम । # तकरीयत्वेन तन्फल- 
तीति # । न्रे, ब्राह्मेण जेमिनिरिव्यत्राद्गाकरप्यम्राणत्वादावरणम् 
तलोकिकापगमे भगवदसस्तदीयत्वन फलनात्यथ. । दा्टान्तिकं तु 
बाद्रायणसुत्राक्तः पुरपोतमत्मकम्नश्री यतन्वन सम्पद्चत इति ज्ञेयम् । 

पतं पक्ष भुल्यापष्टभ्नन्ति । # भयमवत्याद #* । भनि भ्यङुषन्त । 



१३०२ पथकाक्षे अणुभाष्ये । 

दन्तेन वाकयेन निगद्यते । अत्र प्राणशब्देन प्राणाः सर्बान्द्रयाणि 
चोच्यन्ते । आस्मकामकब्देन मगवरदराचकासपदग्रहणेन भक्तस्य 
सेहातिशषयजनितपभुदिरक्षास्यतिशयस्तादशो येन, मरणमेव स- 
म्पययेत, यदि प्रभुपाकथ्य क्षणमपि षिरम्बः स्याव । अतो भग- 

वलाकय्येतरैवादमस्यितिरिति ध्वन्यते । भक्तिमाम प्राकट्य 
परमफरतेन तदशनेनाऽऽप्रकामो भवति । ततः साप्नादाश्वेषादि- 

कामनायां पभराचीनदेहमाणदेलतदयोग्यलातते तत्रैव रीना भवन्ती. 

ति। वहिःपकटस्येवाऽन्तरपि प्राकट्थादुक्रमणामाव उच्यत । 
आत्मातिरिक्तस्य गतियुक्ता तस्य तामाह--त्रदयव स्तन् ब्रह्माः 
प्यतीत्यनेन । उक्तरीया पुरुपोत्तमात्मकतर्लीलोपयोगिदेहेन्द्िया- 
दिषम्पत्त्या ब्रह्य सन्न तु व्रह्मानिरिक्तेहादिमानपि वादश 

सन् ब्रह्म वृहलाद् दृहणत्वात् पुरुषोत्तमखम्पं प्राप्तो भवतीयथंः। 

अन्यथा जीवस्य ब्रह्मां शतरेनान्दांश्षाविभीषेन च ब्रह्मते प्राणा 

दिलयोक्तय। ब्रह्म, तदितरव्यवच्छेदे चानुक्तसिद्धे सति ब्रह्म म- 

निति बान वदेत् । अत एतद्रे इ्लोकोक्तिः-अथ मरस्योऽपृतो 

# अत्र प्रागत्यादि # | # ध्वन्यत शति # । तान्पयब्स्या श्रोध्यते। 

तात्पथद्ृन्तस्तु मया प्रस्थानरत्नाक्ररे व्युत्पाद्ििना ततो ज्या । # अ- 

रेच लीना मवन्तीनि # । अन्तःप्रकट पुरुषोत्तम पव लीना म- 

वन्ति । ननु पुरूषोत्तमात्मकलीलापयागद्हपाप्तया ब्रह्मभाव एव 

श्ुत्यमिप्रेत शत्यत्र कि गमकमिल्यन आहुः । # अन्यथत्यादि # । 

तथाच प्रह्व सन्नित्यस्यान्यथवेयथ्यापलिरव गमिकेययथः । उ 

क्तोापषटम्भाय गमफान्तरमाहुः । # अन पतेल्यादि # । तथाच त्र 

हमभूतः परसन्नत्मत्ुक्तरीनिको ब्रह्ममावो यदि ब्रह्मेव सक्नि्त्रा 

मित्रेतः स्यात्तदाऽस्मन् छक, अथ मस्योऽमुनो मवतीन्येतावदव 

धदेश्न तु तुरीये पादम । अनो यथोक्त पव श्रुत्यथ इत्यथः । पवमुपोः 

दूतेन पुमार्गीयस्य लौकिकदेहक्षपणं नाम्र प्राणादीनां ब्रह्मणि 
छय हति कद्ध । तदेतस्पूवपादान्तसुत्रे एव विच्चारणीयम् । त. 
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भवयत ब्रह्म समदनुव इति । मृतिधपवच्छीरं हि पर्य, वदनेन 
गौत्रोऽपि तथोच्यते । तथाचायं पूर्वं वादश एव, अथ पुषटिटीखा- 
्रेशानन्तरममूत उक्तर्पदरीरतवान् भवति, ततोऽत्र असिक 
शरीरे व्रह्म सम्यगऽदनुते। मगपना क्रियमाणलीलारपमनुभवतीय- 
थेः। भगवान् बादरायण इमामेव श्रति पिपयीङय वत्रोक्तपाणा- 
नां ख्य एकदैवोत क्रमनियमोऽप्तीति सशये निणयमाह। शाद् प- 
नपीति । तत्र हेतु्दशनादिति । एतदुक्तं भवति । भक्तेः सेहा- 
तसक्रतात्तस्य प्रमुप्राकश्यफलकल्वात्तदाक्रण्ठथे तस्यावश्यकला- 
दये मां पर्यतिति पराभिच्छया वस्मिन् सम्पन्ने चकुर्भ्या मनसा 
च तुदरूपाऽमृतमनुमवतः स को ऽप्यु करो मावः समजनि येन प्रभुणा 
सह सर्वन्दरियव्यापारकृतीच्छा मपमूत् । तत तेपाममामर्ध्याद् भ- 
गवदानन्द्मम्बन्धिमनःमस्बन्धेन ते प्राप्स्याम इति तत्रव सङ्गताः 
तेनानन्देन मम्पन्ना जानाः । अग्रमेवार्थोऽनेन मूत्रणाभनिमेण चात 
एव सत्रीण्यन्विति मूत्रेण निरूप्यते । दुक्ानानन्नग्माद मह म- 
म्भाषणेच्धेत्र जन्यत इति, बराद्रमनमि सम्पद्यत नि छान्दोग्ये 
स्फुटोक्तं सम्मया चाद्रा भोक्ता । एवं सति बराहरमनामि मद्गना 

थाप्येनन्सूत्रप्रणयनं प्रति तस्य हतुस्वे न स्फुटं भवद्धिति नच्रानुक्ा 
अत्र विचारितमिति क्षयम् । तद्नदू् हदि एन्याऽ्चायैः प्रद 
विचारयनीत्याशयन सूत्रमवनाग्यान्नि । # मगवानित्याि # ॥ 
# निणयमाहति # । उक्तधुनो सामान्यना लखयधाव्रणा्टये युग- 
पेष शुक्त इति पूचपक्षनिरासाय निणयम्राहत्यथः । सूत्रं व्याकुर्य- 
न्नः क्रमनियमे ददौनस्य कथं हतुत्वमित्यतो व्युन्पादयन्नि । # पन- 
दित्यादि #। ॐ तदौत्कण्ठ्यनि # । मक्तस्यात्कण्ठायाम् । तदू 
त्क्य इति पाटे तु स्नहीत्कर्य इन्यर्था बाध्यः । 
# त्रैव सङता इति # । मनसव सर्व प्राणाः समागनाः। 
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हती भगवदानन्देन सम्पश्यत इति सत्रा सम्पथते । दना. 

भविऽपि केणादिशषब्दादपिं तथा सम्पद्यत इति हेलन्तरमाह- 

शब्दाचेति ॥ ९ ॥ 

अतं एव सवीण्यनु ॥ २ ॥ 

अत् एव द््धीनाखब्दाच्च हेतोः सवोणीन्दियाणि, अतु सा. 

भिध्याद् प्राचः पश्चाम्मनति सङ्तानि भगवदानन्देन सम्पयनं 

इयर्थः । केविशखत्र छन्दोग्यश्थं, वाद् मनसि सम्पद्यते मनः 

राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामिति वाक्यं विषयतेन 

उक्त्वा सत्रे वाक्पदस्य तद्हत्तिपरतं वदन्ति सम्पति तमां 

च । तन्न साधीयः। तथाहि । धाकूपदस्य दृत्तिपरतं चेच्छष्य- 

मिमतं स्पात् सूत्रकारस्तदा तथैव वदेन्न तु तस्सरूपमेतर वाक्य 

मू । तकमिणयाथमेव प्रतते; । सुख्याथयागो रक्षणापत्तिशच । 

शोषं स्फुटम् ॥ १॥ 
अत प्व सवौण्यनु ॥ प्तेन शती बाक्यदमिन्द्रियान्तराः 

भामय्युपलक्षकमिति बोधितम् । माष्यमच्र स्फुटाथेम् ॥ 
ननु या छान्दोम्यशरुतिरज्र सम्मतित्वेन दशिता सेवान्न सः 

हौऽदतत्वादधिषरयवाक्यत्वेनादरणीया, ततश्च कथं भवदुक्तस्याथः 

स्थामिसंहितत्वमिष्याक्ाङ्खायामन्यमते तेषां बोधयितुं मतान्तरमः 

नुवदन्ति * केचिदित्यादि # ते हि हिरण्यगभादिविध्याखपरासु 
च 

विचासु फलप्राप्तये देवयानं पन्धानमवतारयिष्यन्तो यथाशाखमु 

त्कान्तिक्रमकषथने विदटव्विवुषोरत्कान्तौ प्रकारसाम्यै च भ्या 

सामिमतमङकुर्बन्त उक्तशतव्या षदन्तीष्यथः। तश्च तथेति बोधनाय 

दूषयन्ति । # तक्ेत्यादि # । ननु सत्यमस्तीदं दूषणत्रयं तथा 

प्यत्रेऽधिभागो वचनादित्यनेन तच्वप्रलयस्य वक्षमाणत्वादत्र कृत्ति. 

प्रलय आद्रियत इति व्यासाशयस्य ते्वोधनाददोष इत्यत माईः 



४ अध्याये २ पाद्; | ९१०५ 

किं मनसीति पदमैयरथ्यं स्याद्, विषयवाक्योक्तक्रमयागाु- 
पपत्निश्वेति ॥ २ ॥ 

# किञचेत्यादि #। यपि तत्सुघ्रमन्याय तथापि स्वोक्तसमर्थनायं 
तथाथादरेऽपि सम्पत्तिपदस्य इस्युपसंहाराथकतया इृत्तिनाशाना- 
थत्वमवामिप्रेते, यथाद्विरप्नः । तथा सति निरन्वयो बृत्तिध्वंस इति 
ध्वं सकससगमात्रस्येव पेक्षणेन ध्वं मकस्य नत्राधिक्ररणताऽनवक्ष- 
णान्मनसीव्यधिकरणवोयकरयदयेयध्यम् । नन्वधिकरणत्वऽनपेक्षि- 
तेऽप्यप्नरप्तु प्रक्षय इत्तिनाशस्य द्रानान्न मनसीन्यस्य पेयध्यमि- 
स्यतो दू रणान्तरमाहु. । # विषवेत्यादि # । स्याद्वेयध्यं यदि वि- 
पयवाक्यत्वमस्य स्यात् । तदेव तु न । यत पलस्य विपयवाक्रयन्वे 

सूत्रना तजस्त्यागेन प्रागास्य करणाऽ्यक्ष जीव लयकथनाचः 
क्र मत्यागस्नदनुपपत्तिञ्चत्यना व्यासानमिप्रतन्वाचगमादनक्व्षध्र- 

स्नै तथा व्याख्यानम् अयुक्तमिन्यथः । यत्तु ए्रदानादिन्यस्य व्या- 
ख्यानम्--ददयते हि वाग्टृत्तेमनेदृत्ताववास्थिनायां पूर्वोपमंहार 
इति । तदपि न युक्तम । परमनेदृत्तवाग्ृत्तिदधारेव गचरनायाः प्र 
त्यक्षसिद्धत्वन वाग्बूर्यभावे तदवस्थित्यवगनरशक्षयवचनन्वात् । 
तथा विद्धदविवुषोर्त्कान्तिपक्रारसाम्याङ्खाकारम्वान्द्रियबस्युपसहा- 

रोन युक्तः । प्रभ्नपनिपदि, शट्द्रियमनसि सम्पद्यमानरिन्यत्रापि 

लक्षणापत्या सम्पत्तिपद्स्य नाशाथाद्गाक्रारे > बृहद्रण्यर्याय- 

दाररकव्राह्मस्थायम, पकतभयति न पदयर्मन्याहुरिन्यादिरपा- 

यांच भुती लक्षणापस्या श्वुनिपीड़ाया वुत्रन्यापत्तः । अन प्तेषु 
सुत्रपून्क मिष्यद्ग्यवस्थामात्रकथनमगुकतम । किन्तु मुग्यनय। स- 
चामुच्यमानश्यवस्थायाममिन्दरियल्यक्रमः प्रासद्धिकस्नृत्कामप्यवृदू- 
त्तान्तः । भको ग्रज्वलनसूत्रादिमिस्नस्यापि वक्ष्यमाणत्यादिनि। 

यदपि भामतीनिग्रन्ध, वाचस्नूपसंहारमदृटं नागम।ऽप गमर- 
यितुमहति । आगमग्रमवरगुक्तिविरंधात् । आगमा हि दणएानुमारनः 
प्रृतो विक्षाराणां रयमादन्युकम । तदपि व्याल्यवग्रन्थवूजामात्र- 
म्। मागमस्य सवेत दृषएटानुमारित्वद् धनेन युक्तः रिचिगरादि- 

१६४ 
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तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ३॥ 

पुमरक्तप्ेनदियशिएयवन्मनः भागे सम्प्ते, न तु केवन- 
मू । तत्र हेतुः । उत्तरादिति । स यथा शकरनिः सत्रेण प्रद्रा 

दिङ्षं दिश्चं पतिताऽन्यत्रायतनमरन्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत पम 

खलु सोम्य तन्मनो दिकं दिशं परतिलाऽन्यत्रायतनमर्ध्वा मा- 

णमेवोपश्रयत इल्युक्छा तत्र हेतुमुत्तरण बाश्येनाह-प्राणवन्धरन 

हि सोम्य मरन इति। तस्मद्ेनोस्तयेयभः ॥ २ ॥ 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
सर्वेन्धियविदिष्टमनोतिशिषएटः प्राणाऽध्यक्षि पुरो हदि वा 

प्रकटे भगवति सम्पद्यत इयथः । अत्र हतुः । उपगमादिभ्य 
इति । उपगमोऽभ्युपगमः पुटिमार्गेऽ ब्ीकार इति यावत् । तन- 
येयर्थः। आदिपदाद् भगवद्रशीकरणममथेः स्नहः मभ्वतिश्ध- 
तार्थयागस्तदनुषूपं भजनं च । अभ्युणगमे मिद्धे सनेहाद योऽवश्ं 
भवन्येत्रेयादयेन, तदादितमुक्तम । नोदेश्चः कृतः । मयादामार्ग- 

ति । तस्मादेतस्य विषयचाक्रयत्वमयुक्त मवेति पूर्वोक्तमेव विपयवा- 
कये, तथैवाथश्चाभित्रत इति ध्येयम् ॥ २॥ 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ अत्न भाष्यमुत्तानार्थम् । श्रुतिस्तु 
छान्दोग्ये श्वे नकंतूपाख्यानस्था ॥ ३॥ 

सोऽध्यक्ष तवुपगमादिभ्यः॥ 
अत्रापि भाष्यमुत्तानाथम् ॥ अन्रेदमथत् सम्पद्यते । अलय 

जुप्रह भाजनस्य पृष्िममीयस्याक्तप्रकारण वागादिष्राणान्तानां लय 
तक्रामीप्रव पुरुपात्तमात्मकदहप्राप्त्या लीरात्मकमोगसम्प्तिः । 

ततो न्यूनस्य तस्य तु पुरुषोत्तम लयस्नतः सम्पद्यावमावाधिक्रर 

णोक्तरःत्या भगवता तस्य स्वरूपान्निष्कासने पुरुषात्तमात्मक्रदद- 
खम्परया ठीलाञुमव इति बोप्यम् ॥ 
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$द्गीकृतानां तु मुक्तिपयवसापितेन युगुधुलादुकरस्नेहासम्भवेन 
पमुपरकश्यामम्भवात् सपरहृतौ सड्ातन्ये णुद्धजीवस्य भगवरद- 
ऽनुग्रेण श्रत्रणादिषपया तथापिधस्नेहश्पया च भक्या सक्तिः 
सम्पद्यत इति वहत तारतम्यमिति निगूहाशमनेद मुक्तम् । अभ्यु- 
पमप्रादयस्तु मुण्डकरोपनिपन्मु पश्चचनते । नायमायत्युपक्रम्य य- 
मरतैयटरगु तेतेन रमभ्यम्तस्यप आसा टृणुते तनु स्वाम् । नाय- 
मात्या वरहीनिन चभ्यो न च प्रमादात्तपनो वाऽथ लिङ्त् । एतै- 
र्पाय्रते यस्तु विद्रन्तस्यैष आत्मा विके ब्रह्मधामेति ॥ ५ ॥ 

उक्तं निगृढमाश्यं प्रकटयन्ति । 

भतेपु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥ 

ननु मा्यादामागयाणामप्येवमव वागादिचय ? उनान्य- 
यति मदाय निणयमाह । तेषां ते भूतेषु शीषन, न नृक्तगीया 
भगवति । अत्र प्रमाणमाह । तच्दरृस्नः । यत्रास्य पुरस्य प- 

अन्य तु-भध्यक्षपद् फरणाध्यश्न जीवम, ` उपगमागरिपतर ख 
ज्यानिग्रौह्यण पवमवममान्मानमन्तक्राट मर्यं प्राणा नअभिममाय- 
न्तीस्यननाक्तमुपगमनं, शारीरव्राह्मण नमुःक्रामनतं प्राणाप्नृन्क्राम- 
तील्युक्तमनुगमने, स विभाना गवनीन्यननाक्तमवस्याने च व्याकु- 
निनि । ततवा छान्दग्यस्य दस्याध्ययम्यानङ्काराते कथं तस्व वि- 
चयवश्यत्वामव्यपि ध्ययम् ॥४॥ :॥ 

भूतेषु तच्छरस्नः ॥ अधिक्ररणमयनारयन्ति | # नन्वियाव्रि# ¢ 

# हृति संशाय निणयमाहति # । दवं संशये भगवन्मागन्वस्थाचि- 
शिण्न्वनात्रापि पववदव वागादय इति पूचपक्चावनारान्निणयमा- 
हत्ययः। सूत्रं व्याकुर्वन्ति नवामिन्यादि * । हनु्रायिक्षां श्रूनिमुग्।- 
हरन्ति । # यत्रास्यक्यादि # । पतेन मूत्रं भूतर्प्विति पं देवताया 
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तस्यामिति वागप्येति वातं प्राणशचक्ुरादियं मनश्न्द्र दिकः श्रोत 
परथिवी शयीरमाकाशमात्मोषधीर्लोमानि वनस्पतीन केका अपु 
लोहितं च रेतश्च निधीयत इति श्रुतेः । 
नचाविद्रादरिषयिणीयं श्रुतिरिति षाच्यम् । याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्राऽयं पुरूषो भ्रियत उदस्माव् प्राणाः क्रामन्याहो नेति नेति 
होवाच धाङ्ञवल्कयोऽत्रेव समवनीयन्ते स उच्छराययाध्माययाध्मातो 
मृतः शेत इति पूैवाक्यात् । न ्द्िदषः पराणानामनुत्मः । त- 
मुतकरामन्ते प्राणोऽनृक्रामन्तीयादिश्रुतेः । ननु यत्रास्य पुरुष 

स्येलयुपक्रम्य रेतश्च निधीयत इयन्त श्रुतिरविदरद्विषयिणीति मन्त- 
व्यम् । यत एतदग्रे, ऽयं तदा पुरूषो भवतीति प्रघने याज्ञ 

खयासैमागाभ्यां भिचारितमुत्तरमुच्यते । तो ह यदूचतुः कमं 
हेष तदृचतुरथ ह यत् भरदाशभ्मतुः कमै हैव तव अशदाभ्सतुः 
पण्यो वै पुण्येन कमणा भरति पापः पापेनेति । एनेन कमोश्रय- 
ल्िष्ठतीति निर्णयः सम्पद्यते । एवं सति पराणानुत्रमणोक्तया ष 

म्पातलयोत्तया च यिदरदिषयत्मत्रावसीयते यत्तस्यैबोक्तं द्यं 

सम्भवति । अग्रिपशरुसयुक्तकमाश्रयतं च तस्मिन विरुदमतः 

अष्युपलक्षकामिति बोधितम् श्रुतिस्तु इहदारण्यक भाक्तेभागप्रा- 

ह्मणेऽस्ति । इयं श्वुतिरन्येराविद्व द्विपयत्वेन भ्यास्यातेति तन्निषेघन्ति । 

# नचेत्यादि # । तथाचेतः पूवैस्मिन् ब्रल्थे प्राणाजुत्कमणरूपस्य 

भुक्तिलिङ्कधावणान्नाविद्द्विषयत्वं तस्या वक्तु शक्यमिव्यथेः । प 
धमस्याः श्रुतेरधिद्टद्िषयतायां बाधके दर्शित पुनरविद्वद्विषयतां सा- 

घयितं पूर्वोत्तरशरुतयोर्विरोधेन सन्देहमुत्थापयन् विर्धाद्वषरयतां भ्रति- 

क्षिपति । # नन्विल्यादि # । # पतेनेति # । विचारितनिद्धारकवा- 

कयेन । # पवं सतीति # । उक्तप्रकारफे विरुद्ध वाक्यद्वये एकस्मिन 

प्रकरणे धूयमाणे सति। # विरुद्धमिति # । मबसीयत इति देषः। 
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पवोत्तरिरोधाद्विषयानिश्चये पतति मतिवदामः । मयोदामार्गीय- 
विद्रद्िषयिण्येत्ेयं श्रुतिरिति । अत एव प्रह्ने, क्व तदा पुरषो 

भवतीसेतावतैव चारितार्ध्येऽपि माधारणपुरुषव्यादृत्या मयादा- 
मार्मौयतत्ापकम् अयांमनि पदम् । तस्यबोपक्रान्तत्रात्(नथा तद्- 
प्रिमिचारितोऽर्थोऽपि तद्रिषयक् एवेति बुद्धधस्व । ननूक्तं बाध- 

कमितिचेत् । हन्त श्रुतिरिरःममाकलितमाकख्य । मर्यादा 

हि विधिप्राणान्पा्तथत्र तन्निमीणात् । तत्र धवं एत एवं फलं 

दास्ये, न सभकरतेऽपीति भगवरदिच्छा, अतः क प्रधानम् एवं म- 

साक्तभागस्याऽयमादायः-त्ागादिरेनोऽन्तलयन परारग्धस्यापि तदा 

नाशञाच्छुद्धं जीवे वरिध्यविषयं कदाचित् पुष पेशयानि, न वेति 

पशयेन तदाऽपि फ मर्यादामार् एवोत पुषटातपि प्रवेशितां भवतीति 

प्रश्नः तदाऽस्याभस्यश्वरेच्छारीतिमविदूषा दुर्मते जानन्ती स्वयमेव 

पव पूपक्षमुन्थाप्य समादघन । # प्रतिवदाम त्यादि # । # न- 

स्यैवोपक्रान्तस्वादिति # । प्राणानुत्करमासद्धन विप्रय प्वोपक्रान्न- 

त्वात् । # तद् श्रिमविचारितार्थं एति # । उपक्रमानुराधिप्रदनास्षर- 

कपत्वात् तौ ह यद् चतुरिवयादिना विचारिनभयः । भभ्रिमधिचारि- 

ताये पुनः शङुःत- 
नन्वित्यादि # । # उक्तं ्राधकमिति # । कमाध्रयपावष्यानरपं वि- 

वसाबाधकम् । तथाच विरद्वाधयन्य ब्राध्रकस्य विद्यम्रानत्वान्- 

विह्द्विपदवयं भुनिरित्यथेः । अत्र ममदरधानाः पूवपक्षिण। चान्न 

त्वं बोधयितुमुपालभन्न । # हन्तत्यादि # । शधरनिथिरःसमाक्नद्िन- 

रिति # । वदान्तनान्पयवरोधिनम । # ण्यं सर्वत्यादि +।# उक्तरी- 

ह्या मर्यादामाने क्प्राघान्य सति आत्तमागस्य वक्ष्यमाण श्राशयः । 

वक्षमाणरीनिकसशयन तदा, क शुदधन्वद्रायाम, विधिनियनो 

जीवः, क पैपयिक्राधिकरणे सप्तमी । कम्पिनू मां, कि मगरादामाने 

एव तिष्ठन्न पुरौ प्रविष्टो मवनीनि प्रदन इन्वथः । एव प्रहनम्य चि 

हद्धिषयत्व प्रतिपाचोत्तरस्य प्रतिपद्यन्ति । # तदत्यादि * । 
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यद्धारितवती तदपि रहस्यमिति स्फुटमनुक्खा श्रुतिः पयं 

सितमथमुक्तवती, तो हेयादिना । अत्र कर्मपदं मयीदामार्गपरम् 
तथाच मर्यादामा्ग एव तस्य सितिरियथः सम्पद्यते, मुक्त एः 
भवतीति यावत । अत एव तसखक्ञेमापि । यत ईश्वरसेन सवेकर 
णसमर्थोऽपि तदानि तदपेक्षते । अत्र हेतुखेन मय॑दामागखषूपमु 
क्तम--पुण्यो वा इयादिना ॥ ५ ॥ 

ननु पयादामार्गीयो, भक्तो ज्ञानी च भवतः ' उक्तनिणयम 

ज्ञानमार्गीयविपय एव । भक्त तु तादशमपि कदाचिव् पुष्टावा 

प्रदेशयतीयाशद् तन्निणयमाह । 

नैकस्मिन् ददोयतो हि ॥ ६ ॥ 

ईभ्वरेच्छारीतिमविवुषः पुंसः प्रति अस्याथस्य रुरय्वमिनि योज 
ना। # अत्रल्याद # । श्रुतिवाक्य कमेपदं मत्व्थलक्चणया तन्मां 
परम् । ननु म्यादामागस्य विददाबद्रत्साधारणत्वादत्र विद्धदूव्य 
वस्येषोच्यत इत्यत्र कि गमकमित्यपेक्षायामाहुः । #अत पएवेन्यादि# 
तथाच निद्ृततिमागींयकमणोऽपि तत्र विद्यमानत्वासदाष्ाय तश 
शंसात्र मुख्यं विद्वद्धिषयत्वगमकामित्यथः । प्रशेसायां बीजमाहुः 
# यत इत्यादि #। # तदने तदपेक्षत हति # । मुक्तिदाने शानः 

समुचितं कमापेक्षने । ननु यद्यस्य विद्वद्विषयन्वे स्यात्तद्ाऽत्र, पुण्यो 
वा पुण्येनेत्यादि न वदेदित्यत आहः । # अत्रत्यादि #।# अत्रहि 
तुस्वेनेति * । फलदान हतुत्वन । तथाच, पष उ वेति शनेः फलनि 
कमेकारणमेव हेतुमेयादामानं हति बोधनाय, पुययो वत्यादिना तः 
त्छरूपमुक्तम् । तावता न भविद्धद्विष्रयकत्वं वक्तुं शक्यमिति विदः 
दृष्यवस्येवा्रोचख्यत ध्यः ॥ ५॥ 

नैकस्मिन् द शेयतो हि ॥ सूतरमवतारयन्ति । #नन्वित्यादि +^ 
# मक्तंतु तादृशमपि कदाचित् पुष्टौ प्रवेशयतीति # वुतीयस्कन्धे 
षाः भष्ठा शजीषानामित्यादिना शेषपूजायामुर्हषएटशोधने, “मथ्य 
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, एकस्मिन ह्ञानिनि भक्तं बा मयादानियमो न, किन्वूभयो- 
रपि । तत्र हेतुः-दशयत इति। यतो याङ्ञवरक्यार्चभागो हानि. 
भक्तप्राधारण्येन मर्यादानियमे दयत उक्तरीत्या, तौ हेयादि- 
ना । अन्यथा अपराक्ृताङ्गीकृनिरन्यथा मवेदित्युपपत्तिर्गि- 
ब्दृन सूच्यत । पूत्रक्तपूर्वोत्तरश्रूनिमिगोषपरिहाराऽन्यथाऽनुपप- 
ततिरत्र मूलमिति जेयम् । कचित्तृपपहनेषु वागादिषु शशीरान्तर- 
प्प्रासामयक्रो जीवः, क्वाऽयं तदा पुरुप इति प्रह्नविपय इति 

वदन्ति । तन्न साधीयः । वमुत्कामन्तं प्राणोनूतकरामति प्राणमनू- 

पिनान्मनः पुमो मथि सन्न्यकमेणः । न पदयापि परं भूतमकर्तुः स- 
पद शनादि"नति कपिनलदेववाक्य मयादाभक्ते उत्कवविध्राननः कथ- 
तिन तादशं पुष प्रवशयनतीन्यवं सम्मावयिनुं शक्रयत्वाततं प्रचशय- 
नि 1 व्याकुवन्ति । * णकम्मिन्नित्याद् #।* ज्ञा(नभनःमाश्रारण्यने- 
ऽनि # । वराघानिर्ददात् । अये पुस्य इति मामान्यनदंरान् क्र- 

माक्तिकम्रदासाभ्यां मयादामागस्यव विपर्याकरणाच्च । तथाच 
यद्यवान्नया क्ञानमक्तिदता विषा विवक्षितः स्यात्तदा समान्यन 
न व्देनाम् । अलम्नयत्यथः । ननु पुष्िमियदाभक्तयाभाक्तमर्व तु 
त्यपि कुनाभ्यं विकचो यन्मयादामार्गायवागादुनां भूनप्यव च्या 

न भगवर्वर्याकाद्भायां गुहाभिसन्प्िमाहुः । # अन्यथन्याद्ि # | 
यद् तद़्ागादिलया मगवन्यहुक्रियन, तदा अप्राङ्रनानां सवना- 
वप्रपस्या प्ररुनिसम्बन्धर्याहिनानां या अङकरनिः स्वायन्वन व्रणे, 
सा अन्यथा भवद् इतरनुल्यनां प्राप्नुवतः वर्णभ्रुन्युक्तमसाध्रारण्यं 
विदन्ध्यादित्यर्थापपसिर्दिरब्दन मृय्यन। तथाच नाभ्यां क्ानिम- 
क्त माधारण्यन यक्िरुपिनं त्रदं वीजमिन्यथः । नन्वस्याः धुनरवं 
तान्पयकल्यन कि बौजमन आदुः । # पूर्वाक्तत्याद्ि * । पूर्वोसर- 
शुनिम्तु, न तस्मान् प्राणा उन्क्रामन्नीन्यादिकूपा गराध्या । तथासैनवृ 
दौ जमित्य्यः । पलदेव रदवाकक्त. दूपणाय मतान्तर्मुपश्षिपन्नि । 
# काचिद्या # । दुधयन्ति। # तक्नत्यादि *। सत्रायमर्थः। भ- 
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नैव समवनीयन्त इति वक्येन प्राणानुत्रमणमुभयत्रोक्तम् । तत 
हारीरब्राह्मणे, अथाकामयमन दति निष्कामं पुरुपमुपक्रम्योरः भ । 
अन्ते च, ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येतीति तस्य प्रह्मपरातिरुका । भाक्तैमाग- 
न्राह्मणे तु, यत्रा$यै पुरुषो श्चियत इति सामान्यतो भ्रियमाणमुपक्र- 
म्योक्तम।भन्ते च, स उत्श्वयल्याघ्मायद्याभ्मातो मृतः हेत शयेताववुक्त- 
म् । तत्र सामान्यस्य विशेषेण निणय इति ब्रह्मास्ययवाक्ष्यस्यात्र नि- 
णोयकत्वादस्य मुक्तिलिङ्गत्वमेवोचितम्। तथाऽप्याध्मातो सृतः शेत 
इत्यननोक्तावस्य। प्रह्मविच्छरीरस्यायुचिता । लौकिकस्य पुण्यजृतो- 
$पि प्रायस्ताषृशावसाया अद शेनात् । अतः पुनः प्रनः--यत्रास्य 
पुरुषस्येत्यारभय, क्वायं तदा पुरुपो भवकतीयन्तः । अमुच्यमानस्य 
दि प्राणोत्रमस्तमुत्करामन्तमित्यादिश्रुश्याक्तः । अयं शरीरवुरवयथा- 
घानुक्तस्तस्य चदप्नि वागप्येतीव्युक्तप्रकारेणेन्द्रियाणामनुत्कान्तानां 
तत्तद्योग्येषु भूतेषु हन्द्रियाधिष्ठातृदेवतायां च यस्तदा तस्य सा- 
घनामावान् मुक्तिवेक्त शक्या । इन्द्रियाणां र्ये मनसोऽपि चन्दर 
ख्यात् । तदेव स तत्सह कर्मणेति लिङ्क मना यन्न निषक्तमस्यति 
भवितस्य जीवगमनस्यापि वक्तुमशक्ष्यतया श्ारीरान्तरप्राप्ल्याव- 
इयकत्वे वागादिलयवेयथ्यौ पत्या, दे हस्य सृतत्वा्तत्र सितेयैकतुम- 
शक्यतया तस्य जीवस्य कुर खितिरिति तत्राशयो भाति । पतवु- 
तरे तु, कमश्रयत्िष्ठतीति । यथा बाणो वा पापाणरकलो वा चेत- 
नेन क्षिप्र आकाशे गच्छति, तस्य गमनक्रियैवाश्रयो, न त्वन्यस्तथा जी- 
घो$पि, पष उ इति श्ुत्युक्तकमोश्रयल्तिएठनीति सिध्यति। तत्र जीव- 
स्य स्वतः क्रियाराहिलयास्लिङ्कस्य च कीनत्वान्न्यायादिमतवददष्ट- 
स्यात्मघमेतया अत्रानङ्गीक।राज्जीवाधिषठानभूने क्म किमीयमिति 
श्भा नापेति। तेन शरीरान्तसरप्सासामयिको जीवः, क्वायं तदेति 
रहनविषय इत्यसङ्गतम् । ठीनक्ररणत्रामस्य प्रेप्साया व्यापारस्य च 
घकतुमशक्यत्वात् । परेण्साङ्गीकार च तमुन्क्रामन्तमिति शरुत्या लिङ्- 
साहिव्यस्यावदयकत्वाद्वागादिलयोऽप्वसम्भवदुक्तिकः । अश्रेवति 
मुक्तिलिङ्कश्नुतिषिरोधाच्च । अतो देहान्तरपप्सावतः प्रश्नविष्यता- 
या बक्तुमशक्षयत्वाद् भस्मवुक्त पव मामः, सदसत्कप्रधानेा म- 
योदमागं पव कमपद आदसंव्यः । अन्यथा केवलकमेणः संसार. 
जनकत्वात् प्रशेसावेय््यापत्तेः । मागोदरे तु तस्य प्रहृत्तिनिदत्ि - ¦ 
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त्रामन्तर सव प्राणा अनूकरामन्तीति श्रुतिभांषिदेहान्तरजीवस्य 
प्रोगनापर्धिषाणां च सदैवोक्रमणं वदतीति बागादिख्यस्य त- 
भासम्भवान्नक्तस्य प्रभ्व्िषयतं वक्तु शक्यम । पूररैवाक्येऽतेत 
समवरहीयन्त इट्युक्तताचातोऽस्पदुक्त एत मार्गोऽनुमत्तव्यः। एतेन 

नायं परपिच्ावान् यतंः, अमृतस्मेव तत्फङमिति । तच्च देशान्तरा- 

नायत्तमि्युक्रमणपेक्षा कर्पाश्रयलं चन स्यात्, किन्तपरविद्- 
बान् । तस्यास्तु ब्रह्मरोकात्रपि फलमिति कमाश्रयतक्रमणादिकं 

सम्भवशशसपि निरत वदितव्यम् ॥ ६ ॥ 

कमामकत्वान्निशृतं कमो ऽऽदाय प्ररासोपपत्तः। वुटकमाऽऽदाय श- 

तराध्यानाधुपपत्श्च । पनद् षोघनायेव, पुण्यो वा पुण्यनेति मामै- 

सखकर्पमुकम । पव सर्वदमत्र क्तिष्यतिं । यः सधा मुच्यते तस्य 

व्राणानामश्रैव समव्रनयनम । यश्चान्धन्तमो विशति तस्यापि प्रा- 

णानामग्रैव समवनयनम । शरीरपुरवस्यालिङ्गात् । अन्यथा तबु- 

क्तििय््यापत्तेः। ये पुनः क्रममुक्तिगामिनस्तत्प्राणानां सदा्रमः। 

अणुः पन्था बितर: पुराण शत्यादिभरुनेः । यदि प्रयास्यन्त्रृप पारमे- 

छश्वमिल्यादि स्मृतेश्च । उद्ध्वेगामिनां च तथा । तदव तत्सह कम- 

लेषीस्याविशुतेः, मनः कमेमयं नृणामिन्यादिस्मृतेश्च । सुग्रोधिन्यां तु 

धतरप् ्त्यक्क्रवाक्ये, अर्ता ध्रदिण्वन्ति प्राण राय इत्युक्ता 

उपसरे सूनोऽन्धे चिशने तम शति कथनादन्धरन्लम पव प्रहनमिति 

धतं मुक्तिलिङ्कं न विच।रिनम । ष्ट तु मुक्तरव फटन्येन ध्रकतत्वात् 

तमोखिङ्खं न विचारिनम । अनताऽन्धतमसोऽप्यासुरमुक्तित्वान्न 

माष्यसुतरोधिन्योर्विरोध एत हवम । उभयथापि दारीरान्तरप्रप्नाया 

अलामाग्बतान्तस्दूधणं तूमयथापि निष्यत्यूहमिनि च । पवं परोक्त 

प्रहनाशयं दूषयित्वा तदुक्तं मिद्धान्ताशं दूषयन्ति । # पनेनलया- 

दि #1# पतनेति #। जीवस्यात्र देहान्तरप्रप्सासार्मयक्रत्वासङ्गति- 

दयुस्याद्नन ।# इत्यपि निरस्तमिति र एति पवमथक्ं यद्, भूनषु न- 

छछदतेरिव्यन्र, भूतेष्वतः श्रुनरिति पाटमद्गीदल स प्राणाऽध्यक्षस्तज्ञः 

१६५ 
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समानाचासुत्युपकमादमृतलं चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 
प्यादापुष्टयोनं कदाचिदन्यथाभाव इति यदुक्तं तत्र रैल- 

पेक्षायां बस्तुस्वरूपमेव तथेति बोधयितुमाह । समनेयादि । 
अत्रायमाक्चयः । साधनक्रमेण मोचनेच्छा हि मर्यादामार्गीया 

प्यादा । विहितस्ताधमे विनैव मोचनेच्छा पुटिमार्गमर्यादा । 
तथा सति सदैकरूपं तयोर्ुक्तमिति । एतदेवाह । पतिः पस- 
तिः। जीवानां स्वस्माद परथर्कृतानाम अविद्या अहन्तापममतास्य- 
दीकरणपू । तदूपक्रम आरम्भस्तं पर्यादय युक्तिपधन्तमुक्त- 

सह वरितेषु देहशीजभूनेषु सुष्मेष्ववतिष्ठते । कुतः? । अतः शरुतः 
प्राणस्तेज्ञसीव्यतः श्रुतेरिनि व्याख्यानं, नैकसिपिक्ञिति सूत्रे च शरी- 
रान्तरपरेव्सवेलायां तैफस्मिन्नेव तेजसि जीवोऽवनिष्ठते । कार्यस्य 
शारीरस्य पृथित्ीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तजामय 
इति धुतिरण्व्यो मात्रा ऽविनारिन्य पत्यादिस्पृतिश्चतमयै वदयत 
इति भ्याख्यानमुक्तं तदपि निरस्तम् । तद्रीत्योत्कमङ्खीकारे पुत्र 
न्द्रियखयप्राणानुत्करमणवेवथ्यप्रसङ्धेन आन्तंमागव्राह्मणेऽनुक्तायाः 
शारीरान्तरपेष्साया नूतनेन्द्रियपेक्चायाञ्च कल्पनापत्या लक्षणाप्रसं- 
दकेन शुतिषुबव्याक्रुीभाकापत्या च निरस्तमित्यथैः ॥ 

अत्रावसरगभेः प्रसङ्कोऽधिकरणसङ्तिः ॥ ६॥ २॥ 
समाना चादत्युपक्रमादमूतत्वं चानुपोष्य ॥ एवमाधकरण- 

दवयेन पुष्टिमियौदाशयोः क्रमेण बागदिलयं व्युत्पा पुष्टमयोदा- 
स्थयोः कुन एवे विशेष शत्या काष्ायां मागंस्वरूपविशेषरादेव विशेण 
इति वक्तुम्, इत आर्य नवभिः पिक तदाव्थो्यं तास्ता 
आशङ्क निवारयनीत्यारयेन काचिदाशद्ुमनुबदन्तः सूत्रमवता- 
श्यन्ति । # मयदेत्यादि * । व्याकूवन्ति । + साधनेत्यादि # । 
अधिद्यया अहन्ताममतास्पदीकरणमिंति # विधयाऽविद्ययेति छा 
को्तया खीयया मूलराक्तया अहैममेत्यसदृभ्राहात्मकजीवाविद्याश्र- 
धत्वसस्पादनम् । + मुक्तिपयंन्तामिति * । इदमुसराषधिकथनमा- 
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रूपा मर्यादा समाना सदैकरूपा प्रभये नान्यथा भवतीदर्थः । 
एःपवानुपोष्य, तरतमङृला अगृतलमपपि पुष्टिमर्गे समानमिसर्थः । 
अज्रोपोपणपदपशेषमुक्तिसाधनोपक्षकम् ॥ ७ ॥ 

एवे भासङ्खिकमुक्त्वा भकृतं परामृश्यते । सोऽध्यक्ष इति 
सूत्रेण पुष्टिमार्गीययक्तपङ्गातस्य भगवयेव रय एृयुक्तम्। अग्रिमेण 
तेन मयादामार्गीयभक्तमहूतस्य भूतेषु लयमुक्ला प्रनाऽनन्तर 
धरद्ूजीतरस्य तस्य मुक्तिरेव मवतीति वक्तव्ये सति, आहर सौम्य हत्त- 
मियादिना स्वाश्यमन्यष्वपरकरयन्तो कर्मं यक्भिरूपितवन्तो ततु 
इयाश्षङ्ध तयोराशयं निगूढं प्रयद्यति । 

तदाषीतेः ससारव्यपदेशत् ॥ ८ ॥ 

धिकं केयम् । संसारस्य तद् धीनत्वादितिं । # मध्ये नान्यथा भषती- 
ति # । प्प उ वेति श्ुत्युक्ताया इच्छाया श्व मुमोचयिषाया भघ्य- 
ऽप्रतिहतविषयत्वस्य न्याय्यत्वात्र तथा । # पुष्टिम समानमि- 
ति # । ते नाघीतशरुतिगणा त्यादिभगवद्ाश्यात् तथा। मूतर तु प्रथ- 
भश्चकारा ऽवधारणे, द्वितीयश्चोऽप्यर्थ बाध्यः ॥ मूतप्बिद्यतीताि- 
करणे मायोदिकन्यषस्थाया उक्तत्वादव्यवधननात्र मयदास्मृतेम. 
यादोद्धेलः । व्यवहितत्वेन पश्चात् पुदरित्यणि हेयम । तादृशतादशे- 
ख््वायां लीखाया लोकतुल्यस्वस्येव हेतुत्वादिति ॥ ७ ॥ 

तव।ऽपीतेः संसारभ्यपद् शात् ॥ सूव्रमवतारयन्ति । * वं 

प्रासङ्किकमित्यादि # । यथा पकनगरपरापकयोमोगेयास्ततप्रापकत्के 
च सप्रानऽपि कस्यचित्केवकपान्यप्रापकत्व, कस्यचित् सपरिकर. 
रपाग्थपपकत्वमिति तग्म्ागेखडपहृत एव मदस्तथा मयोवापुष्टच्ो- 
रपीत्येतश्ासङ्किकं तसन्मागस्वङपवोधनायोक्ता प्रकृतम् भा 
भागब्राह्मणस्थं प्रमेयं पराखदयत = विखायंत इत्यथः । ननु तश्र 
किमवशिष्टं येन पुनर्विखायत हत्याकाङ्कायामाहुः । + सोऽ्यक्ष 
इत्याहि # । # भप्िमेणति # । भूतेषु तञ्दस्ठेरिति सुषेण । 
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तदा नियरीलान्तःपातरक्षणपुष्टिमागीययुक्तिदश्षायां मर्या- 
दामागीयाया अपीतेभुक्तेः सेसारतामात्रेऽपि पुरुषोत्तमभन्नना- 
नन्दानुमवामावाव संसार इयेष पु्टिार्गे व्यपदेशो यतः क्रियते 
अवस्तदभिसन्धाय तया रीया निरूपणम् । अत एव श्रीभाग- 
वते श्रीरिववचनं गीयते-- “नारायणपराः स्वे न कुतश्चन 
बिभ्यति । स्वर्गापवगेनरकेष्वपि तुल्याथद्शिन” इति । श्रीभग- 
वदगीताखपि-देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपीति 
वाक्येन । मर्यादामार्गीयमक्तमुक्तेरिवरसाधारण्यमुच्यते ॥ ८ ॥ 

ननु सपाखन्पुक्तेरपि हेयत्वं यत्र तादृशे चत ॒पुष्टिमार्गीय- 
त्च तदा मुक्तेः पुरुषाथेल्बोधिकायाः श्रुतेः परतारकतमापतती- 
ति तद्बोधकममाणानां तत्सतुतिमाजपरतवमवेति प्राप्त आह । 

सष प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 

फक्लिकायोजना तु-पवे लयष्ुक्ता प्रदनानन्तरमित्यादुक्तरीत्या निरु- 
पणं कुत इत्याशङ्य तथा प्रगटयतीति बोध्या। तथाच यदि न तस- 
स्मार्मीयमुक्तो तारतम्यं तदा वागादिलयस्य भिन्नप्रकारकस्वविचा- 
रः काकदन्तविचारतुस्यः स्यादिति तक्षिबृत्यथं तयोरेकान्तगमना- 
द्यारायं वक्तीत्यथंः । सूत्रं ठयाक्घुवेन्ति । + तदेत्यादि # । # त- 

या रीत्या निरूपणमिति # । पुिमार्गीयमुक्तचपेक्षया मर्यादामार्गीथ- 
मुक्तेः साघनसाध्याया न्यूनत्वबोधनाय मुक्तिदतुत्वेन प्रशसनीय- 

स्यापि मागंरूपस्य कर्मण एकान्ते गत्वा जीवाश्नयत्वन निरूपणम् । 
तथाच तस्य सधोमुक्तिप्रकारत्वदटीकरणाथं पुष्टिमार्गीयापेक्षया 
न्यूनत्वज्ञापनाये च पुनर्विचार इत्यथः । इदं चोपदृहणाभावे मनसि 

न विशशवतीर्यतस्तदाहुः । # अत पवेत्यादि #। तथाचात्र भुक्तेरितर- 

साधारण्यकथनात्तयेत्यथंः ॥ ८ ॥ 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपरग्धेः ॥ सु्रमवतारयन्ति *# नन्वि- 

स्यादि # । # तदृबोधकषप्रमाणानामिति # । भजनानन्दोप्कषेष- 
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पष्मार्गीयं तच्छं स्रध्यं दर्वेयमिसर्थः । अत्रायमाशयः । 
एुण्पिम्यादामप्यतिक्रम्य पुषिपुषटौ पवेश तत्त्वमनुभवविषयो भव- 
ति नान्यथा । तत्र परेशस्तिद्रापोऽतिशयिताऽतुग्रतराऽसा- 
ध्यत्ादतं उक्तेतराऽङेयमव तद्भवति । तेषां तु मुक्तिरेव फलम् । 
तस्या एवषएटलाद् रागिणां सरगदिवव । इषएफलापराप्रो हि भरता- 
रकतमन्यथा प्ररृत्तिपार्गयफलबोधिकराया अपि श्रुतेः परतारकलं 
स्याव । इच्छा चाधिकारानुमारिणीति नानुपपन्न किदिति । 

नन्वेवं पिधाथऽस्तिते फ मानमियाकाङ्कायामाह । प्रमाणत इ- 
यादि । प्रमाणं श्रुतिः। सातु, यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य 
मनप सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न मिमेति कुतश्चनेति । एत 
हवा वन तपति किमहं साधु नाकरं किमह पापमकरवमिति । 

अत्र पूाद्धन दर्घेयतम्, उत्तरादधुन ततमत्ता च बोध्यते । 
अन्यथा मनसोऽप्यपराप्यस्य वेदनक्रथनं विरुद्धं स्यादतो दुरेय- 
तेनेव धमिग्राहकमानसिद्धं तदिसर्थः । चकारात्तादशानामनुभवः 

माणानाम् । सूत्रं व्यकुवन्ति। # पुष्ट्या # । ननु पुटिनस्वस्य 
वु्षयत्वे नेः प्रतारकत्वे कथं निवत्तनामित्यतस्तदा शयमाहुः *भ- 
ज्रायमित्यादि # । # नस्वमिति # । पुष्टिमार्गायितसरम् । + उक्तेत- 
राश्ेयमितिं # । अतिशयिनानुग्रहभाजनातिरिक्ताहेयम # तेषामि- 
ति #। अतिशयितानुग्रहमाजनातिरिक्तनां भक्तानां शयुष्कक्षानिनां 
च। # इच्छति # । खगादिविधयिणी मोक्षविधयिणी च । # इति 
नानुपपन्नं फिञचिदिति # । एति हनोः, यथा स्थगादिकामिनः प्रनि- 
निशृ्तिमागेतचं वुर्शेयमधिक्रारराहित्यादवं मोक्षकामिनः प्रति पुटि 
भागतरवमपीति वस्च्छररुनीनां तं तं प्रति फटवाघकतयान्न प्रता 
रकत्वमतो हेतायं उन्कृएाधिकारिणस्तान् प्रनि भ जनानन्दात्कर्चयो- 
घकतया न स्तुनिमात्रत्वमनः पूर्वोक्तं सूपपन्नमिन्यथः । सूत्रहाष- 
मवतारयन्ति । # नन्वेवमिल्याहि #। # पं विधा्थास्तित्व इति । 



१३१८ पमकागरे अणुभाष्ये । 

प्रिगरष्ठते ॥ ९ ॥ 

तरि ब्रह्मपिदामिव तादृशानां भक्तानामपि स्मागोपदेऽन 
फवविच्छरस्येत, न चेवप्, अतः पूतरोक्तं न साधीय इति भावील्यु- 
त्पूजरमाङष्य तत्र हेतुमाह ॥ 

नोपमर्देनाऽतः ॥ १० ॥ 
उपदेशनं तदा स्याद् यदि व्रह्मविदामिवि तेषां सास्थ्यं 

स्याद् यतस्तेषां विरदिदशा प्रियसङ्मदशा षेति दशद्यम 
मवति नान्या । पूररस्यास्तस्यास्वतिदूःसहतेन स्वेषां भावानासु- 
पदेन तिरोधनिनोपदेशो न भवतीयथः । सङ्गमे तु, अतः पुरः 

प्रकटप्रमानन्दस्ररपाद्भगवत एव हितोरपदेशोऽन्यसम न भवती- 
यथः । न हि मगवदग्रे स सम्भवतीति भावः ॥ ९० ॥ 

ननु रसो वै सः रसः वाऽयं रब्धवाऽऽनन्दी भवतीतयुपक्र- 
म्ये हिवनन्दयातीति श्रुतेरक्तरूपानन्दमाप्नो दुःसहविरहतापो- 
ऽशस्यवचनः । आनन्दतिरोधान -एव तत्सम्भवात् । तद्धवारस- 
म्भवात्, सम्भवे तु वस्माप्तिरि न स्यादिति भाप, उत्तरं पठति । 

अस्येव चोपपत्तेरूष्मा ॥ ११ ॥ 

अतादशसववु्याथंसद्धावे । शेषं स्फुटम् ॥ ९॥ 
नोपमद नाऽतः ॥ सुधमवतारयन्ति । # तर्देत्यारि # । # त- 

रेति # । तादशमामोऽ्नुपदेशे । सूत्रं भ्याकुवेम्तिं । # उपदेशन 
मिल्यादि # । अर्थस्तु स्फुटः ॥ १०॥ 

अश्व चोपपन्तेरष्मा ॥ उपमर्दं प्रल्यवष्यानं वारयितैमभिम- 
सुत्रमवतारयम्ति । # ननु रस रस्यारि * । * तद्धेतोरिलयादि + । 

कमरूपश्य उत्करटमक्तिमषे 

सव्वसम्मवाद् उत्कटमक्तिदशायामप्यविद्यादिसभ्मवे तु तखयाभि- 
भगवल्रासिरेव न स्यात् । सा चं तेषामस्ति । भत उपमदांसम्नवा- 
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आनन्दात्मकरसात्मकस्यास्यैव भगवत एव धर्म उष्मा षिरह- 
तःप इयथः । पिरोधपरिहारायाह । उपपत्तरिति । ¶दयुक्तं भ- 
वति । मगवदरिरहस्य स्व॑साधारणवेऽपि स्थायिमावासमकरसरूप- 
मगवसादुमीवो यस्य हृदि भवति तस्येव तदपाप्निनस्तापसलदन- 
न्तरं नियमतस्तताप्निश्च भवति, न ततथामृतस्ययन्वयन्यातिरेका* 
भ्यायुक्तरसस्येवेष धर्मं इति निश्चीयते । तस्य वस्तुन एव तथा- 
त्वाव प्त तापोऽपि रसात्मकं एव ॥ १९ ॥ 

प्रतिषेधादितिचेन्न शारीरात् ॥ १२॥ 

ननु न पयो मत्युं परयति न रोगं नोत दूःखमियादिश्रु- 
सा दूःखप्रतिषेधललाहशे भक्ते क्रियत् इति तस्य दुखिलं न वक्तुं 
दाक्यमियाशङ्कय प्रतिषेधति । नेति । कुतः । शारीरान् । श्रीर- 
सम्बन्धिनो हेतोरथद् दुःखं कपजनितमिति यावत् तस्यव श्रुतो पति. 

वनुपदेशोऽसङ्कत शति प्राप्ते । सुत्रं व्याकुचन्िति । # आनन्दत्यादि # 
तथाचारन्तःप्रािबाष्याप्रासिभ््यामानन्दानुमर्वावरहतापाविति इय- 
मप्युपपद्यत इत्यथः ॥ ११॥ 

प्रतिवेधादिनिचन्न शारीरात् ॥ अङ्र पूवेपक्षसिद्धान्तयोतु- 
रहन्वात् पूर्वपक्ष, उपम सुत्राक्नशब्दं, तस्थैवतिमूत्रा्स्यवोष्मति 
पदत्रयं चानुबत्य, सिद्धान्त चोपपत्तरिति प्दमनुव्येवं उ्याख्याय- 
त त्याशयन पूवंभामं व्याक्रुयन्ति । # नन्विन्यादि # । # तस्य 
बुःखित्वं न वक्तु शक्यमिति # । तस्य भगव्त्च्नरूपलामवरनो मक्त- 
स्य दुःखितं तस्थैवोप्मत्यननोक्तो विरहतापो न घकतुं शक्यः । भग्र 

तिकधतीति # । प्रतिबेध्यस्य कमजन्यत्वं बाधयंस्नत्कथनाशाक्षयत्वं 
ब्रतिपेघन्तः सिखान्नभागं व्याक्रुवन्ति । # नेत्यादि # । # तस्यैवे. 

ति # । दाररसम्बन्विनोमूत्युरोगयारनन्तरं तत्प्रायपाद पटिनस्य 

ताद्स्यैव वुःखमावस्य पूवसुत्राकदेतोः संग्रहं सूचयन्ति 
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| वेधाक्नातातुपपत्तिरियर्थः । एतेन दृःखतेन कमेजन्यत्वानुमानपपि 

निरस्तं अेदितव्यम् । लौकिक एव दूःखे तज्लन्यस्नियमात्॥१२॥। 

स्पष्टो देकेषाम् ॥ १३ ॥ 
एकेषां शाखिनां भगवत्सरूपराभानम्तरं दुःखतभिवत्तेनल- 

्षणोऽथैः सष; प्यते । तथाहि । रसो वै सः, रस५हैवाऽयं 

लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को श्वाऽन्याव कः भाण्यात्, यदेष 

आकाश्च आनन्दो न स्यात्, एष धेवानन्दयाति। अत्र रसात्मकम- 

गृबर्छरूपलाभे सयानन्दवचखमुक्ला तस्येव जीवनहैतुतं परमान- 

्देतुलं बोध्यते । परणेवूपस्थियमावे जीवनहैतुलं न बद्व । 

स रसस्तु सेोगविपरयोगमावाभ्यामेब पूर्णो भवसनुमूतो नेकत- 

रेण । तत्र विरहतापस्यात्युपमदितेन तदा प्राणस्थितिरापि न 

स्याद् यदि रसासको भगवान् हृदि न स्यादियाश्षयेनाह, को 

वेबान्यादिति । यद् यदि एष हदि स्फुरद्रूप आकाशो भगवान्न 

स्याव् कस्तदा ऽन्याद्, अन प्राणने, को बा जीवयेन कोऽपीयथः 

तादृशस्य भगवत्खरूपातिरिक्तान् जीवनमिति क्ञापनाय सामान्य- 

पूम् । 

पतेतेत्यादि # पतेनेति # । सिदधान्तभागेन । तथाच भगवदिरद- 

बुःखे फमेजन्यं दुःखत्वाद् बुःखान्तरवदिति साधने, सुखत्वेन हे- 

तुना मोक्षसुखस्यापि तथात्वापत्तस्तत्परि्ाराय तत्र लोकिकत्वश्यो- 

वाथित्वं वाच्यम् । तश्वाश्रापि तुल्यमिति लोकिक एव दुःख कमेज- 

ल्यत्वनिथमाद् उपप्तरष निरस्तमिध्यथैः॥ १२ ॥ 

स्पष्टो हेफेषाम ॥ पुष्टिमार्ीयस्य भगवद्धिरहजं यद्दुःखं तन्न 

कमै जस्यमिस्यनच्र प्रमाणपेक्षायां तदृषोधनायदं सूबाभल्याशयन सूत्र 

पाडत्वा व्याचक्षते । # पकषामित्यादि # । * शाखिनामिति # ते- 

सिरीयाणाम् । शरुतिमुपन्यस्य तदथै भ्यास्यातु गृह्कन्ति । # अत्र 

ह्यादि # । विमजन्ते । #सखरस इत्यादि # । # तत्रेति पृणर- 

सानुभावनेच्छया भगवताश्नुभाग्यमाने विघ्रबोगे । + सामान्यपद्- 
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बह्मनन्दापिकपूर्णानन्दविरहासममरणनिषारणाऽपापर्यपतादशष- 
स्योचितषमेवेति बापनाय हि शब्दः। 

तादृशस्य जीषनपम्पादनं प्रभोराव्यकमिति ज्ञापनाय 
एकारः । तापाप्मकस्याप्यानन्दास्मकसपेत्रेति हापनायानन्द- 
पदम् । तद् प्रहापगुणगानाऽऽदयो ये भवन्ति तेऽपि तद्धा एव 
नीलाम्बुदश्यामो ऽतिक्टेशवरशाद् हदयादएगच्छलिति भवेऽपि 
हृदयाभ्रापसारयितुं शक्यडति ज्ञापनाय चाकाशात्वमुक्तम् । तदन- 
स्तर प्रकदीभूय तदन्यः को वा प्रकर्षेण द्ीनस्पशोशटेषभाषणा- 
दिभिः स््रपानन्ददानेनाऽन्याव पूर्वतापनिराततपूर्वकमानन्दपूर्ण 
कुर्यादिसर्थः । रम\ हेवायं रब्धवाऽऽनन्दीमवतीति पूर्ववाश्येनेवा- 
न्यग्यतव्रद्छेद पूरकं मगवत्पाप्नरानन्दहेतुखपराप्नावपि यतपुनराह त 
नापि व्यतिरेकमुखेन, तत्रापि जीवनदेतुखं तदपि सामान्यवि- 
द्ेषाभ्यां वार्यं तेन विरदसमयिकोक्तरूप एवाथः श्रुतेरभिपे- 
त एति निश्चीयते । अन्यथा मरणदेलनुपश्ितौ जीवनरेतुतं 

पिति # क इति पदम। # ब्रह्माऽऽनन्दाधिकपूणानन्द विरहासक्नमर- 
वनिवारणासामध्यमिति # भक्षरानन्ददृधिको यः पूणानन्दो भग्वौ- 

स्षद्धिरहणासश्न यन्मरणं तक्निवारणे असामध्यम। # तद्म इति # 

विप्रयोगरसात्मकस्य मगवत पव घमोः। भकारापद्स्य प्रक्षधाच- 
कत्वेऽपि व्यापकत्वरूपं घधर्ममादाय तस्थ तात्पयान्तरमाहः # नी- 
सारम्बुरेह्यादि # भतिक्टेशवशादिव्यस्य, हति मावभ्पीत्यनेन सम्ब- 

न्ध; । प्राण्या्ति पदस्याथमाहुः # तद्नन्तरामित्यादि # मस्याः 

श्ुतेरयमेवार्थ इत्यत्र किं गमकमिलयपेश्षायां तदाहुः । # रसमिल्या- 

दि #। #* यत्पुनराहेति # को हेवान्या दित्यादिना भानन्दनं यत्युन- 
शाह । # अन्यथेति # विरहावस्थाया अनमिप्रतत्वं । अत्रान्यात् भ्रा- 

ण्यादितयप्रान्यतरेणैव जीवनसम्पादनसिद्धो सामन्यविशेपमावो 
१६९९ 
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न बदेदित्युक्तम । तदवस्यापननः को. वा पुरूषो जीबेदिति 
वार्थः ॥ ९३॥ । 

स्मर्यते च ॥ १४ ॥ 
मगवद्धावस्य परणहतुत्वं तेनैव च जीवनं तस्य ब्रह्मादि. 

दूरापते च श्रीभागवते स्मयते । ता मन्मनस्का प्रत्ाणा मद 
सक्तरैटिकाः । ये सक्तलोकभर्माश्च मदर्थे तान् विभम्पहषिल्यु- 
पक्रम्य, धारयन्ययथ रद्र प्रायः प्राणान् कथजनेयादि श्री- 
भभुवरचन, श्रीमदुद्धवचनं च-एताः परं तनुभृतो मुषि गोपत्रध्नीं 
गोविन्द एत्र निखिरात्मनि रूढभावा; । वाञ्छन्ति यं भवभि- 
यो मुनयो वयं च रि व्रह्मजन्मनिरनन्तकथारसस्य"' इ्यादि । 
तेन भगवत एव जीवनेतुतं भावस्य च परमपुरुपाधतं दुरापं 
च स्फुटपत्रगम्यते ॥ १४॥ 

नातीवोपयुज्यत इल्यरुचया प्राण्यादिलयस्य भ्यास्यानान्तरमाहुः # तद् 
षस्येयादि # । तथाच माऽस्तु सामान्यविशोषभावम्तथास्पयुक्त्या- 
ख्यानेन दोषनिवृत्तमगवद्विप्रयोगवुःखस्य कमाजन्यत्वे उक्तश्चतिषो 
धितं भगवत्कतृकजीवनसम्पाद्नरूपमासक्नमरणलिङ्गमव प्रमाण 
मिस्यथः। अस्मिन् सूत्र, पकषां स्पष्ट इत्युक्तया शाखान्तरऽस्पष्ट इति 
बाधितम् । तेन भूमविद्ाथाम, आत्मतः प्राण इलयादिकथने आत्मन 
एवाविमावनिरोमावावित्यपि कथनेन व्यापारतया विरहदुःखस्यापि 
स्मरणादिति । पतेनापि, न पदयो सृव्युं पदयतताति छोकोक्तस्य वुः 
खस्य फमजन्यत्वं इदी मवति । अदृ हानकथनेन तस्येवाप्राप्तस्य धथाध- 
बाधनादिति बाध्यम् ॥ १३॥ 

स्मयते च ॥ यच्चपि रसत्मकमेव ब्रह्म पर्दयेवं शतिः प्रवर 
सेनि नासिमिन्नर्थे सन्देहस्तथाप काश्चदतद् सामान्यजीवनपरनयां 
शाङ्ुःतेति तद्वारणायनमथ स्पत्य पश्म्भयत्तात्याशयेन सुत्रं पटित्वा 
व्याचद्चत । * भगवद्धावस्यद्याहि * ॥ १४॥ 
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तानि परे तथा ह्याह ॥ १५॥ 

ननु हदि बहिश्च रपातमकमगवाकय्यं, तददानजानितो 
विरदभावश्नञ्जनितस्तापलतन मरणोपस्थितिलभिवतेनं तदौत्करधं, 
तदा पराकल्यै, ततः पृणखरूपानन्ददानादिकं लोके क्वचिदपि 
न्ट श्रुतं वा वैकुष्ठेऽपीति कुत ! इयाशङ्कायामाह । तामि । 
उक्तानि वस्तूनि परे प्रकृतिकाटाय्तीते वकुण्डादप्युषटे श्री- 
गोकु एव सन्तीति शेपः । तेत्र पपाणमाह । तथा धाह श्रुतिः। 
मेदे प्यते-ता बो वास्ुनयुप्यपि गम्ये यत्र गवो मूर 
भरृङ्का अयासः । अत्राह तदृरूगायस्य दृरप्णः परमं पदमवमाति 
भुरि । ता तानि वां भगवसदन्तरद्भक्तयोः मम्यन्धीनि बास्वनि 
वस्तूनि गमध्ये प्ापतुसुप्पमि कामयामह । तानि कानीसाका- 
यां गूहामिसन्धिमुद्धाटयति, यत्र श्रीगोकुके गावो मृरिभृङ्गा 
बहुशूडधा ररम भृतयो मृगाश्च वक्षन्तीति कपः । अयासः शुभाब- 
हाः । तत उक्तगुणविश्ठि्टम् उरु गीयत इत्युस्गायम्तस्य । गोप्यो 
हि सततं तं गायन्ति । अव एव तदादिभक्तपु कामान् पर्पतीति 
रपा तस्व परमं परकृतिकालाद्तीतं पदं, स्थानं भगवतो बङ्ुण्ठ 
भवति, ततरैतादशलीलाऽभत्रेन तस्मादपि परमयुन्ृषएम् । अत्र 
मूमाववमाति प्रक। एत इयथः । तथापि स्वहम्गोचरो न भवतीति 
खेन अत्राहियाह् श्रुतिः । उर गीयते परं सर्वत्र कामव्पणं भ- 
कतेष्वतरैतेति तत्र्येण बा बिरेपणद्रयमुक्तम । यमुनापुशिन- 
तदुपवननिकुजगहरमदेशाद्निमान्वाचासकतेन भूरि बहुरपम् । त- 

| तानि परे तथा ह्याह ॥ सूत्रमवतारयम्ति। # नन्वित्यादि । 

# नरं धुते घेति # । फलकोटो न श्ट रुने धा। # ईति कुत- 
ति # । इति हेतोः कत एषमुख्यत पत्यथेः। + भाहति # । वस्व 
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थाचैताहां यत् परमपदमवभाति तत्सम्बन्धीनि वास्तूनि कामया- 
मह इति वाक्यार्थः सम्पद्यते । ते पदाथा इति वक्तव्ये सति 
तानीलयुक्तियां सा विषयवाक्यानुरोधादिति हेयम् । 

पुरुषोत्तमसम्बन्ध्यथानां तसाकव्यस्थान एव प्राकट्यं युक्त- 
मिति हिषाब्देनाऽ९ह ॥ ९५ ॥ 

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥ 
ननु खीशाया नियतेन ठन्मध्यपातिनां वदशनं यथा नि- 

यं वथा तादक्साधनाभावोऽपि निजानुकम्पया कदाचिव कमपि 
भक्तं तत्र नयति चेत्तदा कञित्कालं स्थापयित्वा ततस्तं िया- 
जयति, न वेति सशयः । तोषस्य कादाचित्कत्वं तत्साध्या 

हतर स्थितिरपि ठथवेति वियोजयतीति पूवः पक्षः । तत्र सिदा- 
न्तमाह । तत्र प्रवेितस्य तस्मादविभाग एष । कुतः । वचनात् । 
तैत्तिरीयक उक्तगिनन्तरमेव, विष्णोः कपण परयतेत्यचा तत्र 

स्याने, तश्र प्रमाणं चाऽऽह । सुभ्रस्य शुतेश्च ष्यार्यानम् थतिराहि- 
ताथम् ॥ १५॥ १॥ 

अविभागो वचनात ॥ पव नवभिः सुत्रस्तसदारशाङ्ानिराकर- 
णेन धागादविलयप्रकारमदवद्यकत्वं इदीङृष्य पुषटमागविषय पष 
फिञ्चिहिचारयताव्याशयनाधकरणमवतरयन्ति । # ननु लीलाया 
इत्यादे # । अत्र यदे वियोजयति तदापि कषपाविष्यत्वात् संसारे 
न पातयति, किन्तु मुक्तमेव ददानीति प्रथमकारेराशायः । हितीय- 
कोटिस्तु कादाचिन्कत्वाव्नुपपन्नात सन्दहव्ाजहषाऽन्र । भाष्यमति- 
शिताम । मये च विचारः प्रासङ्कक दति वोध्यम् । तस्य श्वानस्य 
परिच्छिभत्वाद् भक्तानां च नानदिशत्वेन तश्र ततर मरणे तता नि- 
गेल्यान्रागमनस्यावद्यकतवात् सधोमुक्तिप्रसङ्क पनद्धिचारो न युक्त 
इति शाम । वहराथिकरणन्यायन तन्नित्यतवस्य परिच्छिननत्वऽ्पि 
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छरतानि कर्माण्युक्तवा तदग्रे वदति-वद्िष्णोः परमं पद ५ सदा 
पएरगन्ति प्रुरय इति । पुरूपोत्तमखरूपविक्तं सुरत्वम् । वच्च भ- 
स्येषेति सूरयो भक्ता एव । तेषां सदा दशेनमुच्यते । अन्यथा 
छीलानियसनेव पूर्र््या तत्र स्थितगवादीनां भयुकम॑बिषयाणां 
च भक्तानां सदा बहशेनस्य प्रप्घतवादिदं न देव वस्मादविमाग 
एव । एतेनापि लीलानियतं सिद्धयति । एनद् यथा तथा दिद्र- 
म्मण्डने प्रपञ्चितम् ॥ १६ ॥ 

व्यापकत्वस्य, पतस्य वरजस्य तदृवृत्तिखामखाननायाश्च ग्युत्पादि- 
तत्वात् ताददाभमक्तस्य यत्र कचन मरणेऽपि तदानीं लीलादिसहिव- 
स्य भगवतो दि वा षिवा प्राकश्येन तत्स्थानदेरपि तन्नैव धा 
छय्येन त्रैव तस्य तस्प्ाततर्विंढन्मण्डन एवोपपाद्ितन्वन सधोयु- 
क्तिविचार पतद्धिचारस्य युक्तत्वादिति॥ अन्धस्तु समानाचाखभ्युक्र- 
मारित्यादिषु दशसु सूत्रेष्वपि प्रथमे, मुद्धन्यनाडद्वारा देषयान- 

मनँ गमनात् पूव विद्दषितुषोरत्रान्तिसाम्वं भ्याख्यातं, तदू 
आओकोग्रसुषोक्तज्वलनादेव स्मयेमाणतया गताथम्। यत्पुनरप्रे विचा- 
दिङ्केशानदग्ध्वा धपेक्षिकमूनत्वं व्याख्यानम् । तच्यश्रिमपादे गम- 

नस्थ प्रारन्धभोगार्धत्वाचदेव ध्ारम्धनिवृ्तिप्तदव मक्ष एति भ्यु- 

त्पादनेन दूषयिष्यते । यत्पुनर्दि तीये, तजः परस्यां दृवतायामित्युक्ता- 
याः साध्यक्षप्राणसकरणप्रमसभूतान्तरस्य तेजसः परदवनायां स- 

म्पत्तः सोषुतिकसम्पासवत् संसारब्रीजमावयुकतत्वं व्याख्यात, त- 
शूतकान्तिसामथ्योदेवाथोत् सिद्धयनीत्यविचारयम् । यत् तूती ये पूर्वो 
कततेजसो निष्कमणवेलायां बुञ्चयत्व, चतुर्थं च स्थूलरारीरदाहादिना 

लिङ्कशरीरस्य सृषमत्वादनुपमर्द, पञ्चम च देहीष्ण्यरूपम्योप्मणः 

सुश्मशरीरधरमत्वं, व्याख्यानं तत्प्रयो जनाभावाद्नथकम् । षे 

च, न तस्य प्राणा उल्क्रामन्तीति शागीरग्राह्म्णायवाक्षये याष्ष्ठीसा 

भआक्षजागन्राह्मणीय । न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्तीति षाष्ये या प- 

अमी नया सम्बन्धमामान्य व्यवम्याप्यमाना पञ्चम्यथमवामिधक्ते 

इति परावधावताऽपि जीषान्न प्राणानामुकमः, किन्तु सदेव प्राणैः 
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एवं पुष्टिमार्गीयमक्तत्तान्तसुक्ला ह्ञानमा्गोयस्य तमाह । 

तदोकाग्रञ्बरनं तसरकाशितदयारो वि्ा- 
सामध्यात्तच्छेषगयनुस्मृतियोगाच हादौ- 
ऽनुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ 

पै, भूतेषु तच्टरतेरिसादिना मर्यादामार्ीयस्य बागादि- 
रय उक्तोऽधुना तस्य जीवात्मन उत्क्रमणप्रकार उच्यते । स॒ ए. 

(स ध अस्य (तलको 

खितिरिति पूवेपक्षः । सप्तमा्टमयोस्तु परविदधावतः शशराकेव 
भ्राणाननुत्क्रम इति परविद्यावान् फेवल पव मुच्यत इति सिदधान्तः। 
नवमे च परविदधावतः प्राणशबदोदितानीन्दरियाणि भूतानि च परे 
ब्रह्मण्येव सम्पद्यत पति । दशमे च, परविध्ावतो यः प्राणादीनां पर- 
ब्रह्मणि लयः स नान्यप्राणटयवत् सविशेषः किन्त्वालयन्तिक इति 
सिखान्तयन्ति । तत्र षष्ठं प्रतिषेधादिसुत्रमारभ्य सुध्रपश्चकफे यत् ` 
भ्रतिषादितं तदत्र पूवेपक्षांशं वि्ाय रषं, वाङ् मनसीति प्रथमा- 
धिकरण पव हेतृक्तिपूवेकं पुष्टिमार्गीयभक्तेन्दियाणां प्रतिपादितम् । 
ततो भर्यादामार्गीयाणां मक्तानां क्षानिनां च यन्तो वैलक्षण्यं तदपि 
भूतेषु तच्छररतेरिति द्वितीये प्रतिपादितम् । तावता सदोमुक्तिपका- 
रः सर्वेऽपि विचारित इतिं तेनैव गताथेम । यानि पुनल्तेरपरथिच्ा- 
धदविदत्साधारण्येने तत्परतया भ्यास्यायन्ते तान्यत्र विरोधामाषात् 
पूष कदुषणेनेव विरु्धांशदूषणस्य जातत्वादुपेक्षितानि॥ १६॥ ४॥ 

अतः परं कममुकतिप्रकारः पितृयानेन भ्रमतां च प्रकारो बि- 
चारणीय इति ते वक्तु सुत्रमवतारयन्ति । # पवमिध्याि * ॥ 

तदोक्ोप्रज्वरने तस्रकारितद्वारो विधासाम्रथ्यारस्छेषगद्य- 
वुस्षृतियोगाश्च हदोनुगृदीतः शताधिकया ॥ तत्र को दलान्त ६ 
ह्याकादङ्कायामाइः। # पएषंमित्यादि # मयोदामार्मीयाणां सद्योभु- 
किर््िधा, हदय पव साधनप्राबरये ब्रह्य प्राप्नोतीत्येकः । तक्भावे 
ब्ह्माण्डमध्य दशमद्वाराज्निगेतस्य तत्रैवेखन्यः। कमसुकतिब्रहमाण्डमे- 
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तासेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामतीति श्रुतेल- 
स्यात्मन ओक आयतनं हृदयं तदग्रं पूर्व भ्वति, पूर्व तथाऽपर- 
काङमानमपि तदा प्रकाद्रतं इति यावव् । वदा वत्पकाशितं 
दवारं निगेमनमागो यस्य तादश उत्क्रामति । यतः श्रुति्लयाह । 
तस्य हतस्य हृदयस्याग्रं पर्ोतते तेनैष आत्मा निष्क्रामति वशरु- 
धो वा मूटूर््नो रेयादि । यद्यप्येतावत् प्वैजीवसाध।रणं तथापि 
दिद्वास्तु नेतखदितरनाड्या निष्कापति, किन्तु, शताधेकया 

वूनात्तरं ततो वहिः । तत्राद्यायां जीवस्य नोक्रमणम् । दितीयतुती- 
यथोस्तवपेक्षासस्वात् तत्पकार उच्यत इत्यथेः। एवं ब सान्तस्वङ- 
पमुक्त्वा सूत्रं याक्ुबन्ति । # स तयार # । » प्रकादात इति # 
इन्दियरूपाभिस्तजामात्राभिः प्रकाशते । सूत्रशेषं पूरयन्ति । # ता- 
इदा उतरामतीति # धरुतिस्तु षृरदारण्यक्र शारीरग्राह्मणे । सघा 
-भयम् अत्मा अबल्यं नीत्य समोहमिव न्य्ययनमते प्राणा मभिस- 
मायन्ति, स पतास्तेजोमात्राः समभ्यददाना हद्यमेवान्ववक्रामति 
यत्रैष चाश्चुपः पुरपः पराङ् पयावत्तनेऽतथारूपक्घ भवस्य मयति 
न पह्यतीष्याहुः । एवं न जिघ्रति, न शृणाति, न मनुते, न विज्ञाना- 
वीयाहुरित्युक्तम् । ततः, तस्य हैतस्य हृयस्याप्र प्रपधोनते तेन प्र. 
थोतेनेष आत्मा निष्फामति चश्रुषेव। मदर्नं वाऽन्येश्योषा वारीरी 
देशश्यस्तमुत्कामन्तं प्राणान क्रामति प्राणमनून्करामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूतक्रमन्तीस्याद्िना इति तु कामयमान द्यन्तम् । अयस्तु, यः 
पूवेघ्राह्मणे तेभ्याऽङ्गभ्यः सम्थरमुख्यत्यादिना श्रियमाणावण्य उक्तः 
सोऽ्थं शारीर अत्मा जीवा यत्र यस्यां प्रियमाणावल्यायाम, भव- 
स्यं न्य अद्वलमावं नितरां प्राप्य, संमोहमिव म्यति सम्मादः समू- 
ढता विवेकराहिव्यं तक्जिनरं प्राप्रोति, अथ तदा पनं करणस्वामि- 
नम, पते प्राणा षागादूयाऽभिसमायन्ति आमिमुख्यन निकट भा- 
यान्ति स पताल्तजामात्रा विषयप्रकाशकानीन्द्रियाणि चश्रुरदी- 
नि समभ्याददुनः सम्यगामिमुस्यन गृह्धान उपस्टरमाणा इदयं 
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दकदाततम्या नाहा मूर्धन्या निष्क्रामति । शतं चैका हृदयस्य 
माख्यस्तासां मूद्धीनममिनिस्छतेका तयोध्वेमायन्नऽपृतलमेति 
पिष्वङृढन्या उत्मणे मन्तीति यतः श्रुतिराह । अत्र हेतुमाह । 

हारहीनुग्रीत इति हैतवन्तगभं प्रेषणम् । गुहां मविष्टौ परे ष- 
शदे इति श्रो्ेदयाकाशसम्बन्धी यः परमात्मा तदनुग्रहात् त- 
येव भवतीयर्ः । अनुग्रहे हतुर्वियासामर्यादिति। वस्या विधा 
याः रेषभूताङ्गभूता या गतिः पत्रजनरूपा तच्छेषभुतेव या मगव- 
तसयृतिपरम्परा च ताभ्यां च यो मगवदनुग्रहस्तेन तथेसर्थः ॥९७॥ 

स्वायतनमेवायक्रामति तह्क्ष्यीङ्त्य आयाति, स यत्र वत्त॑ते तश्र 
एष चाश्चुषः पुरूष भादित्यां शशचश्र्दैवतारूपः पराङ् पर्यावत्तेते ख~ 
कायादिमुखो मव्रति। अथ तदा स एष शतयनेनोक्तशक्रुराधिष्ठाता 
अरूपक्ो भवदयेकीभवति करणग्रामण । तदा न पदयतीद्याहः । पा- 
भ्वस्था न पदयनीत्याहुः । पवमग्रेपि । तवुतच्तरावख्ामाह । तस्येयारि। 
तस्य लिङ्खोपाधिकस्य ह पतस्य मुमूर्पोहदयस्य पएतत्खानस्य अग्र 
नाड़ीमुले प्रचोतते पूवेमप्रकाशमपि तदानीं प्रकाशते । तेन प्रोतेन 
पष आत्मा शरीराल्ञिष्कामति निगच्छति । चश्चुराधन्यतमेभ्यः श- 
रीरदेशभयः। तदुर्चरदयवसामाह । तमुक्रामन्तमिल्यादि । त॑ जीवा- 
$ऽत्मानम् । प्राण आसन्य: प्राणा इन्द्रियाणि । अयं च निष्क्रमणप्र- 
कारो यमगतिररहिवानाम । यमगतिनां तु, अङ्कष्टमान्रं पुरषं नि- 
शकष यमो बलादित्यादिवाक्यत् पिण्डितकरणभ्रामस्य जीवस्य 
बलान्निष्करामणम । प्व सति यथप्यतावद् ओंकोग्रज्वलमादिकं 
यमगतिरहितचषणीजीवानां विवुषां च साधारणं, तथापि, विदां 
स्तु नेतरषदितरनाञ्या निष्कामति, फिन्तु शताधिकयेल्याधुक्तमा- 
गण । शुतिस्तु छन्दोम्ये दहरविद्ाखा । रेषे स्फुटम् । तथाच 
स यद्ाऽस्माच्छरीरक्निष्कामतीति शुत्युक्तो निष्करमणप्रकारो बिद- 
दषिवुषोस्तुट्यो वा षिशेषवानू वेति सन्देहे कामयमानताया उम- 
यास्तुस्यत्वेन शारीरब्राह्मणोक्तरीत्या तुल्य पवेति प्राप्ते हदयाप्रप्र- 
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रदम्यनुसारी ॥ १८ ॥ 

` अथ या एता हृदयस्य नाग्यलाः पिङ्रस्याणिम्नलिष्ठ- 
निति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्ययपो वा आदियः पिङ- 
छ हइत्युपकरम्याग्रे पठ्यते । तमभित आसीना आहुर्जानासि मां 
जानाति मामिति । स यावदस्माखरीरादतुत्कान्तो भवति ताव- 
ज्ञानाय यत्रैतदस्माखरीद्त्कामसथेतेरेव रह्मिभिर््वं आक्रामत 

द्योतनपरय्॑तं विदढधदविदुषोस्तुट्यो निगमनमानैः । प्रकारश्च विवु- 

घोऽतिरिक्त शति सिद्धान्तो बोधितो जेयः ॥ पवमेतेन क्रममुक्तिप्रा- 

षणां जीवस्य शाशराश्िगेमनभ्रकार उक्तः । तत्र ये मूरा निष्का- 

मन्ति ते वशमद्वारं भित्वा तत्रैव सथो ब्रह्मणि लीयन्ते । तथा 

सति करणग्रामो भूतेष्येव लीयत शस्यथोदायाति ॥ १७॥ 
रदम्यनु सारी ॥ पषं ब्रह्माण्डमध्ये समुक्तस्य भ्यषख्या- 

मुक्ता क्रमेण सुख्यमानस्य म्यवस्णां वद तीत्यारायन प्रासङ्किकमेत- 

स्याधिकरणस्य विषयादिकमाहुः # अथ या पता एस्यावि # । शुति- 

स्तु छन्दोग्यस्यद्हरविधायाम् । अथेस्तु-यो हद यपुण्डकग- 

तयथोकगुणविशिप्रमोपासकः स या पता इयस्य पुण्डरीका- 

कारस्य ब्रह्मोपासनस्थानस्य सम्बन्धिन्वी नास्या हइदयमांसपि- 

ण्डात् स्वतो विनिःखना भदित्यमण्डलद्रदमय श्व ता पताः 

पिङ्गलस्य षणं विशिष्स्याणिम्नः सूष्मरसस्य पणो धति सवेत्रा- 

ध्याहारः । तिष्ठम्ति । शङ्खस्य भीलस्य पीतस्य लोहितस्य सौरं तेज 

एवं शरीरे पित्तं तत्पार्थितेन कफेन न्यूनाधिकमेवदनुधिद्ं सतु 

शरीरं रस पाचयत्तसद्वणं करोति । तत्रादित्यसम्बग्य पत्र कार 

णम् । पि्लहपेण तेजसा आदित्यस्य तत्र सरतरात् । तदाह 

शतिः । भसौ वा भादित्यः पिङ्गल पप शङ्क इत्यादि । वथाशा- 

वित्यमण्डलस्य पश्चवणेत्वास्ररामूतं पिचमपि तादृशमपि स्वपा- 

चितं शारं रसमुपर्जयति तवा तत्तन्नाडीष्यो रसस्तथा भव- 

वीध्यः । तदेश दुपक्रम्य तनो महापथदष्ान्तन भादिलयरदमीना- 

१६७ 
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इति । अत्र तमभित शत्याधुक्तेः सर्वपापारण्युक्रान्तिः प्राप्यते । 
पूर्मदियवेनोक्तस्य पिङ्करस्य रद्मिभिरध्वाक्रमणं च तथ । 
अत्र सश्चयः। ओकोग्रजलनादेरितरमाधारण्येऽपि यथा हादी 
ुग्रहदिलक्षणा गतििदूष उक्ता तथा ररम्यनुपारिचमषीतरमा- 
धारणमुनास्मकप्रेति । तत्राव्रधारणमाह । रःम्यतुपतारी । निष्काम 
ययपेति ॥ १८ ॥ 

भुमयलेकससर्गिकत्वमुक्ता तासां नाडीनामाद्िलयरदविमसंखन्धं 
चेक्ता तासु नाडीषु खप्रस्य सुषुतं चोक्ता ततो मरणावस्थां 
बोधयन्ती शरुतिः पठ्यते । # तमभित श्यादि # । तदथस्तु स्फुटः । 
एवं श्रुतिमुपन्यस्यात्र सं शयजञनकं विपयमाहुः । # मत्रह्याद # । 
उत्क्रान्तिः शरीराक्षिभेमनम् । # पिङ्कलघ्यति # । वणर्विशष्स्या- 
ऽदित्यांशभूनस्य पित्तस्य । संशयस्तु स्फुटः । पूवपक्षस्तु, भओकोग्र- 
उवलनक्ौनां साधारण्याद्रहम्यनुसारित्वमपि तस्रवाहपातास्साधार- 
णमिति । सिद्धान्तमाह: । # तत्रेत्यादि # । अत्र प्रमाणं तु, अथ- 
तैरव रदिमभिरूध्यै आक्रमत त्यतदूनन्तर, स अॐर्भमति चादोदा 
मीयते स यावत् क्षिष्यन्मनस्तावदादिष्यं गच्छलयेतद्े खलु लोकद्वारं 
विवा प्रपदनं निरघोऽविदुषामिति तत्रभ्रिमा शचुतिः। तत्रहि सवि- 
दवान् अकारेण परमात्मानं ध्यायन् ॐर्गमति चाह, यथा पूवे बद्- 
ति, उत ऊर्ध्व वा मीयते गच्छत । स विद्वान् यावन्मनः क्षिप्यद् 

यावता कालन मनोव्यापारं कयोच्तावता कलेनाविष्यं गच्छाति 
व्राघ्ठाति । पतद्वे आदिष्यरूपं खलु निशितं लाकद्वारं प्रह्मलाकप्रव- 
शमाः । विदुषां प्रपदनं प्रा्तिकरणभूतं, निराधोऽविवुषां, य अवि- 

हवांसस्तेषां नेजसा निरोधजनक्रमिति नस्या अथात् । अता विदुष 
पव रदम्यनुसारित्वावऽधारणमित्यथः॥ अये च करणप्रामसहितो ग- 
च्छति ¦ “यदि प्रयास्यन्नृप पारमष्ठश्चं वे्ायसानामुत यद्वि्दारम । 
अष्ाधिपल्यं गुण साक्नवाये सरवर गच्छन्मनसेन्दियेश्च'¶ति भ्रीमाग- 
धताक्तन्यायस्यात्रापि शाक्यवचनत्वति । एतस्य करणमप्रामटयस्तु 
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निशि नेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभाव्रिवा- 

दरयति च ॥ १९॥ 
रिदष उत्कपणे हादीनुग्रहकृतो यथा विशेपलथा कालविेष- 

कृतोऽपि विपो भविष्यतीयाशङ्खा तन्िरासमाह । वत्राहोरात्र- 
कृनोऽयनङ्कतो वा स भेत् । व्रातो नास्तीयाह । नेति । वज्र 
हेतुः । सम्बन्धस्येयादि । अतुग्रहहेतुभूनो यः पूर्क्ता गयनु- 

स्पृतिसम्बन्धक्तस्य यावदेहमाविलात् तत्कायंस्यानुग्रहस्यापितथा- 
साव कालस्याऽपरयोजकलमिय्थः । अत्र प्रमाणमाह । द्दीयति 
यतः श्रुतिः । तमे दला सुनिभेमयेतमेव प्रव्राजिनो लोकपी- 
प्पन्तः प्रत्रजन्तीति ॥ १९ ॥ 

प्रारम्यसमाक्तौ मुक्तिदशायां भूनेष्वेव बोध्यः । तथचोपक्रान्तस्वा- 

दिति ॥१८॥ 
निद्धि नेतिचेश्न सम्बन्धस्य यावदहभाविन्वादशेयति च ॥ 

# इत्याश कानि * । पव, निशि नन्यननाद्ा । नथाच निशीनि 

पदं मुक्तिप्रतिषन्धककालविरपापलक्षकम । नत्र न आश्रित्यद्वारण 

गमनम् । अतो ज्ञानिना मुक्त्यै योगार्दिना कालः प्रतीक्षणीय ह. 

व्याशङ्क्त्यथेः । सिद्धान्तं व्याकुवम्ति । # अत्रत्या # । अर्थस्तु 

स्फुटः ॥ 
अन्ये तु-सम्बन्धस्य याव्रेहभायित्वादित्यत्र नाडी सम्बन्धः 

स्य तथात्वं स्याकुर्बन्ति । ददोयतीत्यत्र, अमुष्पादरादित्यात् प्रताय- 
न्ते ता भसु नाडीषु षपता इति छउन्दोग्यधरुति दशयति । तत्र यद्य 
पि पूषसुत्राक्तं रदभ्यनुसारित्वमव, निशि नत्यननाक्षिप्यत दति प्र 
तीयते, नतु कालविश्चषनिवघः। कालान्तरस्थ सहकारित्वापाशरनं 
वा । तथाप्यध्ययनसुत्र रदम्यमावशङ्कानुद येन नतरैतत्सु्ाक्तस्य त- 
त्परिहारहेतोरसङ्कत्या, अतश्चत्यनिदशासङ्कनिरिति तत्र उदीक्षा- 

नुपपन्तावयया अपाक्षिकफरत्वस्य गृत्यारानयतकालत्वस्य चति 
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हदीतुग्रहस्य युक्तिहेतोर्धि्मानतवादयनविशेषोऽप्यपरयोज- | 
कं श्याह् । 

अतश्चायनेऽपि दक्षिण ॥ २० ॥ 
स्पष्टार्थमिदम् ॥ २० ॥ 

ननु भन्न काटे वनाटृत्तिमिति काटपापान्यनोपक्रम्याग्ि- 
ऽ्योतिरहः शुक्टः षण्मासा उत्तरायणम् । तन्न प्रयाता गच्छन्ति 
ब्रह्म ब्रह्मविदो जना इति भगवद्राक्याद् ब्रह्मविदोऽप्युक्तकारा- 
पपक्षासीयाशङ्कुथ विषयभेदेन समाधत्ते । 

योगिनः प्रति स्मयते स्मार्ते चेते ॥ २१ ॥ 

हानमारगाद् योगमार्गो हिमिमनः। तथाच योगिनयुदिरष कार- 
विशेषस्य गतिविरोषरैतुलं स्मर्यते, न तु, हानमार्गीयस्य श्रवस्य । 
इतरनिरपेक्षत्वात् । नच योगसतंख्ये अपि श्रोते एवेति षाध्यम् । 
यतः स्मात्ते एते । चो हत्थे । एते योगसाख्ये, अग्निर्योतिरधूमो 

कलिपितदेत्वन्तराष्याहारापेक्षया अतिदेशसामञ्जस्याय सम्बन्धपदे 
हादोनुप्र्जनकगत्यनुस्डतिसम्बन्धप्रहणस्यैव यु्तत्वाधिन्लम् । 
तथाच, रदम्ययुसारिसुतेऽपि स हेतुर्बो्यः॥ १९॥ 

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ # स्पष्टाथंभिति * । चोऽवधारणे 
नेति चेन्नेति पूथसुश्रादनुषचते । तथाच दक्षिणेऽयने नेतिचेभनोति पू- 
वेपक्षस्य, अतश्चेत्यतेनातिदिष्टस्य तत्परिहारदहेतोश्च स्फुटत्वासये- 
स्यथः ॥ २७ ॥ 

योगिनः श्रति स्मयते स्मार शेते ॥ व्याकुर्वन्ति । # शानमा- 
गादित्यादि # । तथाच मागमेदान्न कारुषिरशषयिन्षेष्य्थः । सांख्य 
स्य स्मृत्युकतत्वेऽपि योगस्य, न तथात्वम् । योगतस्वापनिषवादौ त- 
श्योरतत्वात् । सूत्रे ख योगिपदमाभ्रम । मत, पते दति पदे सां स्यमि 
वेशने न युक्मिलश्ष्या पक्षान्तरमाहः । » भध्रिरित्यहि * । 
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रात्रिरिति षाक्यदयोक्तगती वा । इदं दु श्रुुक्तदे बयानपितयानाति- 
रिक्तमागेमभिमरेय समाहितम् । ते एव बेदत्रापयुयेते षन्दभेदेन 
तदा न विरोधः ॥ २९ ॥ 

इति श्रीवेदव्यापमतविश्रीवस्भाचार्यनिरचिते 
ब्रहमहूत्राऽणुमाष्ये वतुरथाध्यायस्य दवितीयः 

पाद्ः ॥ ४॥ २॥ 

नन्वेतयोगेत्योरपि स्मासेत्वं न यु, किञथचिष्छयमेहेभ्पि 
छान्दोग्योक्तदेवयानपिवृयानयोरेव प्रत्यमिक्षानात् । भतः कथमिदं 
समाघानमिष्यत आहुः । # इं त्वित्यादि # । तस्मिन् कालदा 
च तचवमिमानिन्य आतिवाहिकष्यो षा देषना मार्गदयगता उ- 
च्यन्ते, न तु काल इति तस्यात्राफथनाच्छरुतिस्मृत्योने धिशेधः । 
तथाच यि तत्र काल उच्यते तदा तत्र योगिन उपकाम्तर्वाद् 
विषयमेदेनािरोधो, यदि वेकाविपयत्वं तदा भविरादिभुताधिषा- 
्राप्यग्न्यादि शदेस्तत्तदेवतालोकविशिएठी तवेव मार्गाबुथ्येते १ 
ुभयथाऽपि न भुतिस्शयोर्विरोघ श्यर्थः। तेन विद्यावतो नान्या- 
क्षेति सिद्धम ॥ २१॥ ६॥ 

इति भ्रीमदलमाचारव चरणनखचम्दनिरस्तहदयप्वाम्तश्य 
ीपीताम्बरास्मजस्य पुरुषोलमस्य ती भाष्यपरकाशच 

तुथो ऽध्यायस्व द्वितीयः पादः ॥ ४॥२॥ 



अथ चतुथाध्यायस्य तृतीयः पादः । 

अर्चिरादिना तत्पधितेः ॥ १ ॥ 

ननु ानमार्गीयस्येव मयादामागीयमक्तस्यारप्यावरादिमार्गे- 
णेव गमनम् ! उत ॒स्योरुक्तिरेव भवतीति सदायः । तत्र यथा 
ङञानिनो नियमामावस्याऽत्रापीति प्राप्ते आह । अर्विरादिमर्गेण 
तस्य ब्ञानमार्ीयस्यैवोत्कर्पकथनाव् स॒ एव तेन भर्गेण गच्छति, 
न तु भक्तोऽपीयथेः । तथाहि । पञचाऽप्निषिद्याप्रकरणे तथ हतं 
विदय बेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते ऽचिषममिपम्भवन्यपिषो- 
ऽहरह आपूथैमाणपक्तापिसन्र उपक्रमे मक्तातिरिक्तानेव अधिकृय 
तथा गतिरुच्यते । स्मतावप्यािर्योतिरहः शुक्ल इयत्र, ब्रह्मविदो 

अ्िरादिना तल्यथितेः॥ 
पूवेस्मिन् पादे प्रथमतः पुष्टिमार्गीयश्य ततो मार्यादामा- 

गयस्य सचोमुक्तिप्रकारो दितः । तदनु, कममुक्तौ निगमनद्वारा- 
दिकं च दरिीतम् । इह तु ततो निगतष्य या ब्रह्मप्ात्तिमागों ब्रह्य 
लोक्ततमकारश्च प्रददयते तत्राऽधिकरणमवतारयितुं संदशायादिक- 
माहुः । # नग्वित्यादि # । अत्र प्रयादायाः खङृतत्वात् तत्पालनं 
मकतेशोनादुत्छृष्त्वं च सन्दहषीजम् । # नियमामाव इति # । 
साधनसामथ्थतारतम्यनियमामावः । सिद्धान्तं वक्तुं सुत्रं विद्ृण्व- 
न्ति # अर्चिरादीति # । # तस्येत्यादि # प्रथ प्रस्याने, प्रथनं प्रथि- 

तिः । प्रसिद्धिः सा भुतिषु त्येव शानमार्गीयस्येवेति तस्यैव तथे- 
ह्यधः) हञानिन एव प्रसिद्धिरिति यतुक्तं तदं व्युत्पादयन्ति # तथाही- 
त्यादि # । #मक्तातिरिक्तानेषाधषत्येति * इत्थं विवुरित्यादिना कि- 
याधिषयस्य क्रियायाश्च भषणाथ इत्यनेन तनवाधिषृल्य । तथाथ 
मयादामार्याणामपि भक्तानां प्रायश्च: सध्योमुक्तिरेव । इानमारी- 
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जना इति वचनेन ज्गानपार्गीयस्येव स पन्था शत्युष्यते । अयेदं 
चिन्यते सामोपनिषतमु पठधते। अथ या एता हृदयस्य नाख्यत्ताः 

पिङ्गलस्याणिम्नलिपुनति शुक्लस्य नीरप्य पीतस्य शोहितस्येयसो 
वा आदियः पिङ्छ इत्युपक्रम्यादित्यरूपस्य पिङ्गलस्य रश्मिरूषत्व 
नादीनागुक्लाभप्रे बदयऽथ यत्रतदस्माच्छरीरादकरापसधतेख र- 
प्मिमिरूध्यं आक्रामत इति नाडीरपिमपम्बन्धेनेका प्रलोकगतिः 
भरुयत । अर्चिरादिका चाभ््या, तेरभिपममितम्मवन्यार्चपोऽहरि- 
बादिश्चसयुक्ता । स एनं देवयानं पन्थानमापद्रागिनिलोकमागख- 

तीति चापरा । स यदा वै पुरपोऽस्मार्लोकात परेति प वायुमा- 
गच्छतीति चेवरा। घूयद्रारेण ते विरजाः प्रयान्तीति चान्या। एवम- 
नेकेषु मार्गेषु सत्छर्चिरादेरेबोक्तिः कुव इति । ततर स्पा पारिभा- 

यस्वेवानियम इत्यथः । ननु मवन्वर्चिरादिमार्मण श्चानमार्मीयिस्य ग- 
तिस्तधापि मय।दामक्तस्य प्रायशः सथोमुक्तिरवति न नियन्तु श- 
कयत । शुताव्चिरािमागातिरिकानामपि मुक्तिमागोाणां भावणात् 
तथा बहूनां सऽपि सुत्रहृनाभर्चिरादिमाग पव कस्मावृक्त शत 
चाशादयामाहुः । # अयदूमिलयादि # ता मागन् विपर्थीष्त्य तै. 

वां मेदाऽस्ति परस्परमुन नाति चिन्त्यत इत्यथः । पवं प्रतिक्षाय प्रग 

बोधिका; धुतीरुदाहरन्ति । # साम्या # । # पटश्रत दति # 

विद्यामेदेन गतिमदः पटश्चत । # भयत दनि # दहरविद्यायां श्रेय. 

ते । # अन्येति *# पञ्ाग्निविद्याष्या । # अपरति # कोर्शीतक्षिप्रा- 
हणे पयेद्वि्याखा । # इतरति # बृहव्ारण्यकऽनात्मापासनगति- 
कलकथने । एषमन्यापि पञ्चमी प्रथममृण्डकसमापो द्रष्व्या । एवं 
मार्भमेवृबोधिकाः भुतीरुपन्यस्य सूत्रऽ्चिरायरवाक्ती हतै निश्तु षू- 
च्छति । # पवमित्यादि # स्वयं हतु कपयित्वा बाम्तथेकत्वस्य ह- 

त्वं दूषयति । # तत्रव्याद् # अर्चिर दक्तंहतुविचार । सर्वेपां 
मआभाषामर्विरावित्वं पारिभापिकं, मुक्तिमागा भर्चिरादिपदेन व्यष- 
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पिकमधिरादित्मतं एवायैतयोः पथो कतरेण च नेति पार्गहय- 
श्रष्टानामतिकषटं जायस्र न्रियस्वेति दृतीयं स्थानपि्युक्तमन्यथा- 
ऽनेकेषां मागीणायुक्तानां श्रूयमाणत्वादस्य वृतीयलं नोष्येताऽतः 
भकरणमेदाद्धिनोपासनरेषत्वान्मिथोऽनपेक्षा भिन्ना पवते मार्गा 
ब्रह्मपापक्ा एति मन्तव्यमिति चेत्तत्रोच्यते । न हीयं परिभाषास- 
बु श्रुनालि यतल्तथोश्येत । अतो छाघव्रादनेकपर्वविशरषट एक एव 
माग इति मन्तष्यं, न तु पमेदेन मागेभेद इति। गोरवपङ्गात्। 
नवैषप्यतेरे रक्मिभिरियवधारणानुपपत्तिरिति वाश्यम् । तस्याः 
श्रुतेहतकमणमात्रमागेनिरूपकत्राव । तथाहि । तत्रोपक्रमे धय 

यत्रतदस्माच्छरीरादृक्रामयेयतेरेव रद्पिभिरुध्वं आक्रमत इत्यु 

ह्तेवया इति साङ्धेतिकनियमसिद्धं, न तु वास्तवम् । अतः पारिभा- 
पिकस्वाेव हेतोरथेतयोः पथारिति द्वित्वं, जायस्वेत्यस्य वृतीयस्या- 
नस्यं च धृतावुक्तम् । भस्यथा घास्तेऽचिरादित्व बहनामुक्तानां मा- 
गौणां ब्रह्मप्रापकतया श्चयमाणत्वादस्य तृतीयस्व॑पथोरितिं्ठित्षं च 
नोच्येत । अतस्तुतीयत्वादिपीडारूपरेतोस्तभ्वार्ैरादित्वं पार्भा- 
षिकमङ्ीकृत्योक्तदेतु्याद् ब्रह्मप्रापका मागो बहव पएयेति मन्तव्य- 
मित्यथेः । पषं पूवपक्षी खमतसुकत्था तश्रैकदैरिशते समाधिं प्रति- 
क्प्तुमुपक्षिपति । # तत्रोष्यत इष्याहि # । # तथोध्येतेति # पा- 
रिमाषिकत्वमुखयते । # भतो काधवादिति # पारिभाषिकष्वेनार्धै- 
रादित्वस्य घक्तुमराकयत्वात् पवेवत्यमिन्ञानलिङ्धेन भाक्याङ्गी- 
कारे राघवात् । # गौरषप्रसङ्गादिति # । मागोणामनेकत्वं तेषु प- 
चैन्यूनाधिक्ष्येन कस्यचिष्िकटत्वं, कस्य चिद् दूरत्वं निकरमाग- 

` श्यागन दूरमागेगमने उपपलतिकरपन निकटस्यागे चोपप्िकटपन- 
मियेध तथाशवादित्यथैः । पनमा गोनेकत्यमादाङ्ा निषेधति # नयेव- 
मित्यादि # । एवमिति # । भुकतिमागैस्यैकत्वे । निषेधे हेतुः । 
शस्या शल्यादि # । # तत्रेति # । रदिमिवाष्ये । दिर्हेतो । * श्तयु- 
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दयते । एतस्माद पुरलादथ या एता हदयस्य नाइ इद्युपक्रम्य 

पिङ्ग्स्यादियत्वयुक्छा तथथा महापथ आतत उभौ ग्रामो ग- 

च्छतीपं चाऽयु चेममेमैता आयस्य रद्मय उभो लोको ग- 
च्छन्तीमं चाऽमुं चायुष्मादादिवाव पतायम्तेता आसु नादीषु सपा 

आभ्यो नादीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिभ्ादिये श्ना इयन्तेन बा- 

क्येन नादीषु रदिमिप्रचारमुक्तवागरे, अथ यत्रैतदस्मादिवाशक्तम् । 

इपसंहारे च प चैका हदयस्य नादथलासां मूद्रानमभिनिःच- 

तका, तयोधैमायज्नपृततमेति विष्यङूढन्या उत्क्रमणे भवन्तीति । 
एवसुपक्रमोपसंहाराभ्यायुतकमणमात्रपागंनिरूपकतं, न तु ब्रहम 

प्रापकमागस्यातल्तदनुपपत्तिपरिहारोऽनथैकः । नन्वनेकपवैविधि- 

एतेन मारगस्ैकले तेनिरूपयन्ती श्रुतिः काचित किनित् पव नि- 

र्पयति, क्मचिमेति कथम् । उपपंहारेण पराप्स्यत इति तालर्येण 

तयेति चेद् ब्रवीमि तदा श्रालान्तरमविदुपम्तदमम्भवेन ते रति 

्रुतनधूनतापातः । न हि सरवशालाबिदं परयेब कथनमिति वक्तु- 

मुचितम् । तस्याऽपम्भवादतः स्वस्शालाङ्गानवनत प्रसत तथा । 

उथत इति # । शरी रादुत्कम उच्यते । न्धतस्माव पू रदिमिनाडी- 

व्रच्ारकथने महापथश्टन्तेन तासां मागत्वमपि बोध्यत इति मैवं 

चक्तुं युक्तमित्याशङ्कगयामाह । # पतस्मात पुरम्तादिस्यादि # । 

तथाच महापथष्न्तेऽप्यन्ते, पतस्माहिस्यादिनान्करान्तिरयोक्तति 

तन्वातवमेवं तासां युक्तमिल्थः । युक्त्यन्तरमाह । +» उपसंहा- 

रे चलत्याहि # । एतदेव निगमयति # पएषमुपक्रमत्यादि # । # तवू- 

यल्तिपरिहार शति # । ब्रह्मप्रापकमगत्वाऽनुपपस्तिपरि्ारः । 

एवमेकमागस्वे साधिते तद् दूषयितुं पर्वोक्तिपरकारं पृच्छति #
 नन्वि- 

ल्यादि # । समाधिमुद्धाव्य दूषयति । # उपसंहारेणत्यादहि # । 

# तस्याखम्मवादिति # । वेदानामनन्तत्वनेवानीं कणिहृतबु्ि- 

हासेन च स्वैशालाऽस्तित्वस्यासम्भवात् । पतवुपषम्भायाह । 

१६८ 
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अध्ययनविपरेरपि तावन्माजपरतातं । शाखान्तरसंबादिपर्पकंथ- 
नानुपपत्तिश्च । उपसंहारेणेव तस्यापि प्रा्निसम्भवादतो विरुद्र- 
दिक्कानां खस्तमाेणेकग्रामपाक्चिवदिहापि भवितुमर्हति सरात- 
येण सरमीगेतरह्यप्रापनिः । नचेवमयेतयोः पथोरिति द्विवचनानु- 
पपत्तिजीयस्र भरियस्येवस्य तृतीयतं चाऽतुपपननमिवि वाच्यम्। 
अ्भिरादिकपुक्खापसंहरयेष देवयानः पन्था इति श्रुयन्तरेच, म 
एनं देवयाने पन्थानमापद्राग्निराक्रमागच्छतीति । तथाच व्रह्म 

पापकाः स्र मागां देयाना इत्युच्यन्ते । देवी सम्पद्रमाक्षा- 
येति भगवदराक्यादैव्यां सम्पदि ये जाता देवा इत्युच्यन्ते 
तेषां यानं गमनं यत्रेति ते सर्ेऽपि मागां देवयानशब्देनाच्यन्त । 
दितीयस्वप्रिशिष्ः । एवं द्रिं चरिलं चोपपद्यते । नचोक्तरीया 
लाघ्रादेक एव प्त पन्तन्यः । स्वतःप्माणमूता हि श्रुतिः । सा 
येन यदा या श्रुता तदर्थाऽबधारणे द्वितीयस्या अनुपस्थितत्वान्न 
लाधगोखतद्रिचारावप्रः। करविदूरपस्थता चोक्तबाधकरुपधहा- 

# अध्ययनेत्यादि # । स्वस्थासाधारणन्वेन पितृपितामहादिपरम्प- 
राप्राप्ता शाखा स्वाध्याय हनि योगस्य सर्वराहतत्वेन शाखाप्रण- 
यनस्थ च तदशस्वेन तथात्वात् । उपसंहारणेव तस्यापि पािस- 
स्भवादिनि । उपसंहारे हि प्रयोजका वस्त्वमेदः, प्रयाजनाभद्- 
श्च | तस्याभयसन्तया कृते उपसंहारे तनेवानुक्तपधप्रापिमम्भवा- 
त । पव तवुक्तं दृष्रयत्वा स्वमतं स्थापयति । # अता विरडदिक्न- 
त्यादि # । द्िवचनाध्नुपपात्ति परिहरति । # नचेत्यादि # । # उ- 
पपद्यत इत्यन्तम् # । लाघवं दुषयति । #* नचोक्तेव्यादि # । # यने- 
ति # यच्छाखाध्यायिना । बहुरासाध्यापिनोऽनेकमागोर्पासनं दा 
वनादवस्थ्यमाशङ्का परिहरति । # कचिदित्यादि # । # उक्त्राध- 
करति # । भध्ययनविधेः स्तशाखाध्ययनमाश्रपरत्वं तदध्यतुा- 
बन्माव्रकरण सवैशासख्रायेकरणपूर्धिः, शालान्तरसंबाद्पवकय- 
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रानवक्राशः । अपरं च । ब्रह्मविदः क्रमगुक्तौ गन्तव्यो मार्गो 
घ पमुपदिशयने । तत्तर्लेकरे तदा ऽनन्दानुमवश्चवक्यकः। वथाचो- 
पामनमेदात् फरमेदस्यावहयकलान्मार्मेदोऽपि वयेति सर्वेषे- 
करूपफलप्रमञ्नक उपसंहारो न युक्तः । किंञ्च । उपासने क- 
मणि चोपर्म॑हारः सम्मतः । मार्गस्तु नान्यतररूपोऽता यस्योपास- 
कस्य येन मर्गेण गमनं म मागे उपदिश्यत इति नोप्हासे 
युक्तः । अत्रिधेयत्वादपि तथा । एतद् यथा तथा पुरस्ताक्निर- 
पितम्, उपमहारोऽ्थामदाद्रिधिसेषरष समाने चेयत्र । एवं स- 
स्चिपदन्देनाधिरूपलक्षितो मागं उच्यते । आदिपरेनान्ये स्मे 
मगाः सहन्ते इति नाऽनुगपर्तिः काचिदितिचद् अत्र वदाभः। 

नानुपपत्तशचेदयेवं रूपैः । पवं परोक्तं परिहृत्य स्वोक्तं युक्तिमाह । 
# अपरं चद्यादि # । # आवद्यक इति # । तदथमव तत्कथनात् 
पुगणे तथा प्रसिदधेश्चावदयकः । # तथति # । आवद्यकः । पवः 

स्वमन खापयित्वा उपसंहारपक्ष वाधकमप्याह। # फिञत्यादि #। 

ननूपासन फलभेद जनकः प्रकारभेद् उपमंहारप्रयो जकः कर्माणं च 
वाक्यसायक्यम् । न तृपामनत्वं कमन्वं चा । अता मागस्य तवन्य- 
तररूपत्वामायभ्पि ब्रह्मप्रासिरूपप्रयोजनेकथात् कुना न युक्त उपक्ष- 

हार इत्यन आह । # अविध्रयन्यादपि तथन # । नन्यधिधयस्धस्यो- 

पसहारधाधकल्वं कामि्मित्यनः पूरवक्तं स्मारयति । # पनचय- 
त्यादि # । नत्र हि समान योऽथाभदावृपमेषारः स, धिधिकापो, ये- 
इम्मिहो त्रादयम्तद्वादल्युक्तम । नेश्रहात्रादयः सर्वेषां समाना भवि 
यषां शाखिनां यथोक्तास्तपामेव न तथा विधया, नेतरयाम । तथा- 

ऽविधयत्वात् । पव्मनत्रापि यदृपासनशेध यन्पवको माग उकल्तं 

ब्रति स एव विधयो, न त्वन्यं प्रति । अनोऽन्यान् प्रस्यविधेयत्यादणि 
न मार्गोपमहास युक्त इत्यथः । पवमुपपादच स्माह । # एषं स- 

तौत्यावि # । पूवपक्षमुपपाद् सिदधान्तमाहुः। # अत्र वत्राम शत्या 

दि # । तथाच नानाप्रामयुक्तमार्गक्येऽपि करस्याचत् कस्मिश्िव् 
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अिरादिभ्य शुक्तं भवेव लद्रीतिर चेद अमिपेता भ. 
वेत्तस्मानेवमियवधायैते । अर्विरादिनेयेकवचनाऽन्यथानुपपस्या 
मागस्यैकत्वमवरयमूरीकाथमेवं सति श्रुतिषु यावन्ति प्ाण्युक्तानि 
तानि सर्वाण्येकस्मिभ्नेवा्थिरादिमार्गे वतैमामान्यपि यस्योपास- 
कस्य यावत्यव॑भोगो भावी तं भरति तावत्पर्वोक्तियेस्य यावतां तेषां 
सन भावी तं परति न वदृक्तिस्तद्धोगामावादिति नातुपपक्न कि- 
शिव । ननु त्वयाऽप्यनुक्तानां पर्वणां वत्र स्थिति बदतोपततहार 
एवोक्तो भवति प्रापकतेनेति चेत, स्यादेतदवे यदि तस्येव ग- 
नतुभोगाय तदपि पर्वं तत्रोच्येत । न लवं, किन्लेकवचनानुरो- 
धान्मक्यि निशिते यं भ्रति यत् पूरमोच्यते तत्तत्र कण्ठोक्तमवेति 
नोपरस॑हारापेक्ना । आऽन्यत्रोक्तानां पर्वणायुक्तस्यले सभिवेशो- 
कयाऽपि सूत्रकाराभिमत एक एव मागं इति शयते । श्रुतो स॒- 
वै पूवैपरामशादपि तथा ॥ १॥ 

वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥ 

्रामेऽवान्तरनिवासोऽन्यस्या ऽन्यत्र तयेहापीत्यथः । अत्रोपसंहारस्य 
पर्प्रापकत्वमादाङ्कते । # नन्वित्यादि शः । तत्परिहरन्ति । श श्वा- 

हेतदित्यादि # । # नोपसहारपिक्षेति # । अन्यमोगाभावान्नोप- 
सेहारपिक्षा । ननु भागेभेदे को शोषो येन द्धि्टादरः कियत शष्वत 

आहुः । श भग्र इत्यादि # । # यग्र इति # । अभ्रिमसूत्रषु । 

% पूषैपरामशांदिति # । भर्चिषोऽहरहः पूषैपक्च पतत्यादिरूपास- 
स्मात् । तथाच मागौन्तरस्याभावादेतश्य च क्ानिनः प्रत्येषोक्त- 
स्वाज्ानिनामिष क्रमसुक्तिः । मयोदाभक्तानां तु पूर्षोक्तरीत्या स- 
द्योमुक्तिरषेति सिखम ॥ १॥ 

घायुमष्डादविरोषधिरोषाभ्याम ॥ ननु मर्गेक्यं न ॒युरमतु- 
कपवेखलस्य वक्तुमशक्यत्वादिष्याशङ्भप तद्विनिगमनायाप्रमं पठ- 
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छान्दोग्ये वायर्म पश्यते । कौशीतरिश्रुतो तु, स एतं देव- 
यानं पएन्थानपापध्ाग्निलोकमागच्छति सत वायुखोकं सबरुणलोकं 
त॒ हृ्ररोकं स प्रजापतिशोकं स ब्रह्मलोकमिति बासरादयः 
श्रयन्ते । तत्रािषोऽमनेश्वाभिदाम्न त्रिचारणीयमस्ति । वायुलोकं 
कस्मारलोकाद् गच्छतीयाकाङ्कायामाह । बायुमब्दादिति । अश्वि- 
षोऽहरह आपू्यमाणपक्षमापूरयमाणपक्षाद् यान् षडुद ड्रति पासा- 

ल्ान्मातेभ्यः सवत्सरं सवत्सरादादियमियनत्र सत्रससरलोकात् प- 

रलताद्रायुलोको न्विश्षपितव्यस्तथ।च सेवत्मरखाकाद्रायुलोकं ग- 
च्छतीयर्थः । तत्र विनिगमकमाह । अविदोपविष्षपाभ्यामिति ॥ 

अत्रेदं हेयम् । अग्निहोजाऽऽदिकपर्िशित्तशद्वाबुपासना- 

भिङ्निोदये क्ममुक्याधकारी हि तत्तल्लोकं गत्वा भुक्तवा- 

ऽन्ते ब्रह्म प्राप्नोति । कम तध्निसाध्यं भूलोक एव च भवयत 

आदौ तत्रसो मोगसततसतदुपरितनरोकानां पएथिवीदीक्ना तया- 

ऽप्रिदीक्षया दीक्षितः । यथा पृरथिव्यऽग्निगर्भेयादिश्रुतिभ्यो भूर 

ऽपनिपधाना भवयतोऽभ्विराख्यमप्निलोकमादौ गच्छति । 

हह; करमोपायनयोरहरादिमेषत्परान्ते काले विितत्वासत्र तत्र गत्वा 

भुङ्क्ते । तथाच सवत्सरान्ताना भूमम्बन्धितेनाविेषाव तन्मध्ये 

वायो परेः । मरोकादुपथन्तरिप्रलोकस्तदुपरि युरोकलयाच 

शयुरन्तरि्स्याधिपतिरिति श्रुतेः सूर्यो दिबोऽपिपतिरिति श्रु- 

ती्यारयेन सूत्रमवतारयन्ति । * छान्दोग्य इत्याहि # । # भे- 

ति # संवत्सररोकाद्धायुतयोकं गच्छर्वीति विनिगमकपूवकमादेव्य- 

चः । अविरोषो कतराविल्यपेक्षायां हतुं प्याकुवम्ति *# अत्रषमित्या- 

हि * तथाचार्चिरादिसंवस्सरान्तानां मूसम्बन्धित्वमविशोषः । वाथ्वा- 

दिव्ययोर्मीचोख्ःलोकाधिपत्यन नथाग्वास्षयोः पौवपर विहोष इति 

ताज्या तयेत्यर्थः । भशर, नन्वित्यादिना छाम्देम्यशषुतिवराघमाश- 
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देस्तयोः पौर्वापर्ये विशेषो हतुरलीयादियलोकाव पूर्वयुक्तरीया 
भूलोकमध्यपातिसेवरसरस्य परस्ताच्च वायुर्निवशायितन्य इयथः । 
नतु तेऽधिषममिसम्भवन्याच्चपो ऽहरियादिश्रुतिरक्तयुक्तमनूव्रा- 

नूद्यापादानतवं बदन्ती पूर्वोत्तरयोरव्यवधानं सूचयतीति नोक्त- 

मादरणीयभिति चेव । सम् । यस्योपासकस्य न वायुलोकमो- 

गस्तं भ्रति सोक्तिथस्य तु वद्धोगलतस्योक्तरीतिमोगक्यादिति ना- 

ऽनुपपत्तिः काचित्) केचित्तु, स एनं देवयाने पन्धानमापव्राभनि- 

लोकमाच्छति, स वायुलोकं स ॒वरूणलोकमियविरेषेण वायुरुप- 

दिश्यते । मिथः पौवापर्यभापकपदामावाव । यदा ३ पुरुषो- 

ऽस्मारलोकात् मेति स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा 
रथचक्रस्य खं तेन स उध्वं आक्रमते स आदियमागच्छतीति 

श्रुयाऽऽदियाव परयो बायुषिशेषेणोपदि यत इयब्दादिययार- 

पा ते (कियो (वकि 

छा समादधते # सत्यमित्याह # । # सोक्तिरेति * छान्वोग्योक्त- 

अग्यषधघानोक्तिः। # उक्तरीतसिरिति # व्यासोक्तरीतिः । तथाच भो- 

क्तृविदोषरेणाव्यवधानव्यधधानसम्भवान्न शरुतिषिरोधरूपानुपपलि- 

रित्य्थः। पवं स्वमतेन वयाख्यायाऽत्र शाङ्कूरादिमतमुपक्षिपन्ति । 
# कचिस्विस्यादि # । # मिथःपोवापयप्रापकपदरामावादिति #। 

ताददापश्चम्यन्नपदामाषात् । तथाच सोऽत्ाविकषपदाथः । यदा षै 

पुरष प्युक्तं तनोधष्वाक्रमणमादित्ये गमनं च यदुच्यते स विशेषप- 
दाथः । ताभ्यामण्दादित्ययोारन्तराले वायुनिवेशं षदन्तीत्यथः शुत्य- 
येस्तु-यदा यस्मिन् वै निश्चयेन पुरषो प्रह्माविद् भस्माल्लोकाच्छ- 
राव् तेति लोक्षान्तरं गच्छति, तवा स पुरुषो वायुमागच्छति प्रा- 

राति । तस्मै आगनाय, स वायुः, तत्र तदागमनखले विजिहीते 

पू स्तिमितोऽपि तदामी स्वावयवान् विगमयति तस्य गमनाथम् । 

विगमनखलपरिमाणमाह, यथा रथचक्रस्य खम् । याषन्परिमाणं 

रथचक्रस्य खिद्रम् । तेन मारण स पुरुष ऊष्व आक्रमते स आदित्य- 
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न्तरा निरेशयितव्य इसर्थं वदानि । सर चिन्यते । यथा तेन सं 
उध्वं आक्रमते स आद्िसमागर्छतीति पिरेषोपदेश इत्युच्यते 
तथा स॒ वरूणलोकमिसत्राऽपि ककु शक्यम् । नच, स आदिव- 
मागच्छतीयत्र तच्छब्दस्य पूर्मपरामदितवाद्रायुलोकगतस्येव पूर 
त्वात् तथेति वाच्यम् । अपनिनोकमागच्छनि स वायुलोकं स व- 
रुणलोकमिखत्रापि तुर्यत्रात् । कितेतरमग्निलोकानन्तरं वाशु 
लोक इयपि वक्तुं शक्रयमतो विद्रद्धिस्पेश्योऽयम् । बाजमनेयिन- 
स्तु, मापेभ्यो देवलोकं देवरोकादादि यमिति पठन्ति । तत्राप्या- 
दि्ात पूर्वो देवलोकत् परो बावः । एकजाद्ैयाव् पूर्वत 
मिद्धे मागे्यादन्यत्रापि तथालरस्य न्यागपाप्नतरात् सूत्रकारेण वु 
छन्दोगश्रयपेक्षयोक्त, बायुमन्दादिति । एव॑सति माभ्यः पर- 

मागच्छति प्राप्नोतीति 1 एवं तदृव्यास्यानमथमनृश्च नवृक्तस्य वि- 

हाषस्य विशेषत्वं युज्यते, न वति विचारयन्ति । # स चिन्त्यत द. 

त्यादि # । # ह्यत्रापि वक्तुं शाक्षयमिति+# उर्वाक्रमणस्याथसिद्ध- 

त्वा्तस्डद्दस्य तत्रापि सत्वादक्तु शक्यम् । तथाचाप्वाक्रमणतण्छ- 

बदोक्तपूयेपरामश्षयोर्विंशवपदाथत्वाङ्गाकि वाजसनयिभिर्राय्वन- 

न्तर मादित्ययत्को शीनक्राभवायुलो कानन्तरं वर्णलाकस्य पठ्यमान- 

त्वेन भवदुक्त विदाषस्य लत्नापि शक्यवचनत्वानृक्तहनारयन्तर- 

साधकतया प्रङृतासिद्धरित्यथः । तर्हिं वायुलोकगनपुरथीयं पूषब- 

सत्वं पगमूृरानस्नच्छबदस्य नथात्वमस्त्विलयत महुः । # नचल्या- 

हि # तथाचाधे पक्षे व्यास्ययमूत्रथिरोधो दिनीय च षरुणसूत्र्ये- 

त्युमयमप्ययुक्तमित्य्थः । दूणान्तरमाहुः । + किञचत्यादि #। 

# एवमिति # ऊध्व कप्रणपूचवतिन्वयोर्विशप्रपकाथत्व । तथाचा- 

द्दानन्त्मपि न मिद्धदित्यथः । णवं सू्रव्यास्यानां भा तम्मतम- 

पाश्य ब्ृहद्ारण्यकश्ुतिविरोधांऽशाऽमि तन्मते परिहनुमाहुः । # षाः 

जस्नायन त्यारभ्यादादितीलन्तम् # । परिहरन्ति । # एवं सदी- 
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तादग्दनिवेशनं कायप्। नच वायुमन्दादिति सूजान्मागभेदापत्तिः। 
दबरोकस्यादि याधिषटेयतेनादिखमध्यपातित्वमभिभेय छन्टोग- 
श्रति्तयोक्तवती । तदनुपारेण ग्यासोऽप्यतो नानुपपत्तिः ॥२॥ 

तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥ 
आदियाधन्द्रमसं चन्द्रमसो विध॒तमियश्र पठितविुष्टोका- 

त परती बरुणलोको निवेशनीयः । तत्र हेतुः--सम्बन्धात् । 
तडितोऽप्सम्बन्धितवादररूणस्य तत्पतितराव् तथा ॥ २ ॥ 

ह्यादि*पवं सतीति # देवलोकनिवेशेऽवद्यं कव्ये सति।# तथो- 
कवतीति + संघत्सराददादादित्यमिरयुक्तवती । तथाच स्यानापेक्षया 
सूर्यो दिषोऽधिपतिरिप्युक्तलिङ्कस्य बरिष्ठत्वाद् देषलोकात् पूर्वमेष 
धायुनिवेशो युक्तो, न तु ततः परमिलयथः॥ २॥ 

रामानुजाचायौस्तु-देवरोकशब्दं घायुलोकपरमेवाङ्ीकु्वै- 
न्ति । यदेवलोकराये यविरोषेणोक्तं तदेव वायुलोकशब्दे विशेषेणो- 
ख्यत त्यविरोषविशोषाभ्यामित्येव तज्रापि हेतुः । षाज्ञसनेयिनां स 
वायुमभागच्छतीति भावणात् कोरीतकिनां वायुलोकशबदे वायुश्चासौ 
लोकथ्चेति कमधारयमङ्ीकुबैन्तो षायोदेषलोकत्धाय, योऽय पवन 
पष देवानां प्रहा इति श्रुति चाहुः । तत्राप्येकत्र क्मेधारयाङ्ीकारे 
प्रायपाठधिरोधः । स्त्र वदङ्खीकरे तु रोकपदप्रयोगवैयर्थ्यम् । स 
वायुमागच्छनीत्यत्र केवलवायुप्रयोगम्तु द्वारत्वा्िप्रायेण । आहि- 
स्यसन्िधानात् । आदित्ये लोकद्वारत्वस्य, पतदै खलु लोक्ार- 
मिति छान्दोग्ये भावणाहिति । भतथिन्त्यम्॥ ३॥ 

तडितोऽधि धरुणः सम्बन्धात् ॥ ननु मवतु संवत्सरावुपरि 
देवलोकादबोग्वायुरोकनिवेशस्तथापि वरुणलोकः क॒ निवशनी- 
यः। नहि तच्र विहोषादिरूपं किमपि नियामकमन्तराठे निवेशने 
रभ्यते । भतो मागेमेदपक्च एव युक्त शत्याशङ्कानिरासायेवमि- 
ह्याशयेन व्याकुषेन्ति # भादित्यादित्यादि % । श ताडतोऽन्तम्बन्धि- 
त्वादिति # । बिशाला हि विधुतो नृत्यन्ति दीवस्तनितनिर्धोषो 
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वरुणाश्चाधीन्द्रप्रजापती ॥ ४॥ 

स्पष्टमिदम् । अस्चिरादिपाठे षिधदनम्तरं तत्पुरुषो ऽमानेष, 
स एतान अहम गपग्रतीति पठथते । तत्र यस्योपासङस्य वणा. 
दि कगमनपिक्षा नासति तमपेध्येति हेयम् । मर्गक्यनियपमभिषे- 
ख शूतरकारोऽन्यग्रक्तानामन्येषामापि शोकानां तत्रेव निवेशन. 
माह ॥ ४॥ 

आतित्राहिकास्तष्ठिङ्गत् ॥ ५ ॥ 

बिधुदनन्तरं स तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयती. 
सत्र पवति सशयः । उक्तशरतेगंमयित्रैव ब्रह्मपाप्निरिति निशी. 
यते । घ च विधदनन्तरमेब पद्यते । एवं सति यस्य वरुणादि- 
शोकममनं तस्य बचनाभावेन गमयित्रपपषरह्यपा्िमवति, नवेति। 

जीमूतोदरेषु इन्यम्ति भथापः प्रपतन्ति बि्ोतते स्तनयति वर्थि- 
श्यति बति ब्राह्मणात् तथा । तथाचप्सम्बन्धरपस्य नियामकस्य 

विधमानस्वाव् तज्िथेशसिद्धेने मगिक्ष्यवाध त्यथः ॥ ४॥ 
वरुणाश्ाधी्द्रपरजापती ॥ # स्पष्रमिति #* । पाठसाम््य- 

देव तश्ियेशणाने स्पष्टमिति न पूथवदाशङ्कावकाश इत्यथैः । 
तडिद्नन्तरं वरुणादिलोकनिवेशेऽिरादिभुतिविरोधमाशङ्खा परि- 
हरम्ति । # अचिरादीष्यारि # । # तमपेस्यति # । पयद्ुवचु दुपा- 

सकमपस्य । मारक्यमियमममिपरस्यति । अक्िपुरुषविचापश्चाप्रिवि- 
योरिव पयंङ्विद्यामपि देषयानमागंस्य प्स्यमि्ठानाव् ववोरि- 
वास्यामपि वेचुतस्थातिवाहिकस्यावद्यकत्व।त् तथामिपेत्य । त- 
थाचैतम्म्यायेन सासु क्रमभापिदेषिकासु शरह्मवियापु वेधुतं पुरषं 
किना म ब्रह्मप्रातिरिति बोधनाय मार्गौकष्यनिह्पणमित्यथः ॥ ५ ॥ 

आतिवारिकास्तलिङ्गाव् ॥ एतस्थाधिकरणत्वाय विष्य सं- 

शावं जाहुः । %् विपुदित्यादि क । सङ्गतिस्त्ववसरः । पूषपक्षमा- 
१६९ । 
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तज्र वाचनिकस्य यावद्रचनलात्तदमागेन सा ने भवतीति प्रा 
आह । आतिवाहिका इति । एतदुक्तं भवति । यस्योपाप्कस्य 
यावत्फलमोगानन्तरं ब्रह्मपराक्निमीषिनी तस्य ताषत्तद्धोगानन्तरं 
ब्रहमप्रापनिमवयत एव को शीतकिश्चुतो पभजापतिलाकानन्तरं ब्रह्म- 
लाकः प्यते । अन्यया एतपाधनयर्थ्य, तेषां ब्रह्मपाप्नि- 
साधनलोधक्श्ुतितरिरोधश्च स्यात् । तथाच यत्रातिबाहिक श्र 
तिनि तत्राप्यातिवाषिको भगवदमीय एव बरह्म प्रापयतीति ङञ- 
यप् । वस्तुतस्तु ववे एव वाशाः सन्तीति ज्ञापनाय वहूुषरचन- 
मरतरोक्तम् । तन्मध्ये कश्चनागयेक एव नयतीति ज्ञापनाय श्र 
तावेकवचनम् । तत्र हतु्तरिलङ्गाव । तत्पुरुषोऽमानव इसत्र 
ब्रह्मपम्बन्धिखं सिद्भपुच्यते । तेनेदं ज्ञाप्यते, यथा बिद्यव्रछ्मत् 

हुः । # तत्रेत्यादि # । सिखान्तं ध्युत्पादयग्ति । ॐ पतप्रित्या- 
दि । # अन्यथा कृतसाधनवैयथ्येमिति # । तेनोपासनेन व्र 
हयप्राप्यभाव तदु कृते यवुपासनरूपं साधनं तस्य वेवध्य॑म् । 
# तेष्ामनि # । उपासनानाम । # आतिषाहिकश्ुतिरिति # । 
अतिहनम् अतिक्रामयित्वा प्रापणम् अतिवाहः । माव घम् । 
तशस्सग्म्धी आतिषाहिकम्तदृष्रोधिका धतिरातिवाहिकधुतिः । ननु य- 
चषानिघादिकप्राप्म्यथंमिदे सूत्रं स्यात् तदैकवथनमेव प्रयुरये- 
ह । श्रुनाथमानवः पुरुष इत्येकवचनात् । थतो नेवमित्यत आहुः । 
# वस्तुत त्यादि * । तथाच यत्रातिवाहिको न पटितैस्तस्यामपि 
बिधायां ब्रह्मप्रातेरु्त्वात् तद्भ्यथानुपपत्या स कटप्योऽतः भ्रा. 
प्यवरहुः्वात् प्रापकबहुत्वबोधाय तद्वचनमिस्यथैः । भोतस्यैकश्रथन- 
स्य तात्पर्यमाहुः । # तस्मध्य रत्यादि # । # शत्र हेतुरिति #* । 
वहुत्वे हेतुः । एतम हेतुभ्यास्यामुखन स्फुटीकुबेन्ति » तत्पुरुष 
इत्यानि श । # उख्यत इति # । ॐ अमानव इत्यादिना वाक्येना- 
श्यते । % तनेति # । धौतेन लिङ्गेन । तथाचेतदिङ्गनेव 
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तत्तर्छोकपापनिलयेव ब्रहमपापिरषीति न, किन्तु भगवदीयपुरुपा- 
ऽनुप्ररणेषेति । नच पूर्वपूैलोकाषिष्ठातृदोवा उत्तरोत्तरखोकं भ- 
ातित्राषिका यथा तथा वब्रह्मपाप्यव्यनितपूप्रखोकदेवा एव ब्रह्मः 

प्रापक शति तसपदेभे स रोक एवोद् शति वार्यम् । तदेबर- 
लोफेषु तदकथनं यथा तथाऽत्रापि न कथयत । लकधिष्ठत्- 

देवानामातिव्राहिकलोक्तार्वाविल कपापकाऽऽतितराहिकस्यमात्राव 
तला स्याव । तथा सति देषयानमागं एवोख्छियेत । अतो 

यथा प्रिाबल्तैवा्िपः प्राप्िस्तयेतरेपामपीति बुध्यल । कस्य- 

तेषां बहुतसिदिरिस्यथः। अत्रान्ये एवं श्याकूर्वन्ति । मचिपाहर- 

ह आपूथमाणपक्षमित्यादौ किमेतेऽ्चिरादयो देवयानमागेस्य खि- 

हानि । यथा अमुकं नगरं प्रति गच्छनोऽतुक्रः पथतोभसुका नवी, 

पने प्रामा इति । अथवा अवान्तरभोगभूमया, यथा दूरतरं नगरं ग- 

च्छतोऽवान्तरनिबासग्रामाः । उताऽऽतिबाहिका दवताविरोषा इति 

सन्देह । भातिवाहिका एवैते । कुतः । तल्लिङ्गात् । भादित्या्न्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयतीति 

सिद्धवद्गमयितृन्वद्रेनरूपाछिङ्गात् । अमानव इनि विरावणं तु षू 

वोक्तमानवत्वनिद्ृस्यथमिति। तदे तक्ििघक्षिन # नचत्यादि #तस्पवने 

ति # । भौतेन छुप्रापादनपञ्चमीकेन । नन्निवधहेतु श्युन्पादयन्ति 

अ तदरतरत्याव् %# । यदि तन्पदन विदुष्ठोकः परामृदयेत ठवा- 

ऽम्थषु लोकषु यया गमयितुरकथनं तथशत्रापि गमयितार न कथ- 

येद् । देषानामातिवादिकत्वस्य लोकससम्वम्धादेव प्रातत्वात् + 

जन्वन्र तस्पव्स्य लाकषधकन्वऽपि दवाना लाक खत्वाक्ानिषाहिल- 

स्वकल्पने, किन्तूपसंहारसवे सिद्धवद् गमयिदृत्वद रागमेव दैचानाब 

आ तिषाहिकत्वे लिङ्गमवस्तत्प्रापणायं तत्कथनमिति देलत्राहुः ॥ 

ष लोकेत्यादि # । तथाचात्र यद् गमयितृकथनं तदियुल्योकाव् 

पूर्षु लोकेषु गमयित्रपेक्षामावे बाधयति, न तु गमयितारं ्रापय- 

तीद्यधः। ननु यदि विचाबरेनेव विचुदरम्तराकम्रातिः स्यात् वदा 
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विदखपरोकगयनन्तरमेव ब्रह्मपाप्िः । कस्यविद् बटुणोकगयन्तरं 
सोध्यत इतिं । भोगभूमित्वमेव तेषामवगन्तव्यम् । सर्वेषां सर्वत्र 
गमने देवयानं पन्थानं बदन्याः श्रुतेः सामितत्कयनमनुपपश स्या- 
दतं उपासनाभेदेन फटमदं श्गापयन्ती तथां वदीति युक्तयु- 
तर्यापः ॥ ९॥ 

नतु तेषामिह न पुनराटत्तिरस्तीयादिश्रुतिभ्यो देषयानप- 
न्थानं प्राप्तानां पुसां ब्रहमविश्वमवश्यं वाच्यम् । तेन सथोयुक्तो 
सम्भषन्यां सयां प्यिष्णुतेन श्ुद्रानन्दत्वेन च हेयानां परमफ- 
लपा्निविरम्बहेवूनामधिरादिलोकानां कामना कुती, यतलतदेतु- 
भूतोपासनाः सम्भवन्ति । किञ्च । अ्धिरादिना वसयितेरियत्र 
यदुक्तं बञानमागींयस्येवाधिरादिमािन भक्तिमागीयस्येति वदप्य- 
नुपपश्षप् । यत्कर्मभियं तपसा इानवैराग्यतश्च यदित्युपक्रभ्य, सर्द 
मद्क्तियोगेन पद्क्तो छमतेऽजसा, खर्गापवगी पद्धाम कथन 
दि बाञ्डतीति भगवद्राक्याद्धक्तस्याप्येतदराज्छाफले सम्भवतः 
अन्यथा प्रयुनं वदेत । एवं सति भक्तिघुखं हित्वाऽन्यत्र कामनायां 
हेतुबोष्य इदयाकाद्भायां तमाह । 

सबौसु विद्यासु सवंलोका उश्येरम्, तसु नोश्यतेभ्तो भ विधादतेभ 
तस्यापि, किन्तु गमयिभैवेति भुतेत्तात्प्मितिकेसङ्ाहुः। # कश्य 
चिदि्याशि र॑ । तथाच देवयाने मर्गेऽन्म्यायु्रं सवेन्र लोकष- ` 
शाथोपवन्धासस्य ख शुतिङूपतया लिङ्कापेक्षया वलीयस्वासेषां 
भगभूमिस्वमेष युं, न त्वातिथादिकत्वम् । किञ्च । कस्यचित् भा 
वणाथेम् अर्थिरादिदेवतायां गतायां तस्मि्नवसरेऽन्यस्थार्थिःधातिन 
स्यात् । तथाच तेऽर्विषमभिसम्भवम्तीतिशुतिषाघप्रसङ्कः। अतस्त 
दमावाय तेषां छोकत्वमवदयमङ्गीकायंम् । किञ्च । विद्याया भर्थिषः 
पूषेवुेत्वेऽपि तस्या गन्ना सहानुवतेमानत्वासयैव तसलोका- 
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उभयव्यामोहात तत्स; ॥ ६ ॥ 

अत्रेदं देयम् । देवयानः पन्था अपि भगव्रौौव सृष्टोऽत्ि। 
तथाचोक्तहेतुभिलत्र कस्यापि कामनाभावे तत्छषटिव्धरथा स्यादतो 
भवानेव कश्च व्यामोहयति ह्ानिनो मयीदापार्गीयभक्त वल्ल. 
त्कामनासिद्तफरमोग {ति । यस्विरादिमार्गगन्तृणां देहि- 
योगेन सम्पिण्डितकरणग्रामतवेनास््ातन्ध्यं व्यापोहेः । अधर. 
रीनां चाऽचेतनतवनास्ातन्धथं व्यामोहः। कायैकरणासामध्यीपति 
यावत्। तेनाशिराचपिप्ठातृदेषैरतिताहवन्ततिपिद्ध पिति ष्याख्यान- 
पर । तन्न पापीयः। व्यामोहशब्दस्यान्यथाङ्वानवावकतवनाऽपाम- 
ध्यीवाचकत्वात् । तथा सवर्षिरलोकमपिन प्ाप्तुयाव, पापकाभा- 
वादिल्युक्तम् ॥ ६॥ 

तिरिष्येव युकम् । भतो यथेकदेरीयानेकप्रामषासिनामकस्मिन् 
केशे गन्तव्ये तन्मरनिणेकेन ते प्रानिगच्छतां मध्य मागमनकनगर्प्रा- 
मादिसद्धावेऽपि यस्य यत्र किञ्चित्कायं स एव तत्र विरम्याश्चर 
गस्छत्यन्यरूवन्यत्र, न तु सवः सवत्र तथेत्यर्थः ॥ ५॥ 

उभयष्यामोदाचसिद्धेः ॥ सुत्रमवतारयन्ति । # ननु तेषा. 
मित्वारि # । भरयस्स्ववतारणस्य सुत्रभ्थास्यानस्य अ स्फुटः । 
तथाच, स वे नेव रेमर श्त्यादि श्तेः । कृतप्रयत्नपिक्ष इति न्यायाच्च 
कश्चन ध्यापरोहयन् लीलां करोतीति तदयं तथस्यथः । पूवसुभ्रोकं 
हेतमर्धिरादिदेवानामानिवाहिकः्वसिखावपयापं मरम्बानेत्तव् य- 
जान्येभ्यं स्यातं तदृदूवणायोपक्षिपम्ति ख । # यस्वित्याक्रि # । 
# त्नेत्यादि च #। # तथा स्तीति #। गृणा पिण्डितकरण- 

प्रामत्वेनास्थातग्ध्ये सति । तथाचानया रीत्या प्यामोहेनार्बिरादी- 
नायातिषाहिकत्वसाध्नमरसङ्गनमवत्यथः । किञ्च । यद्नर्वाखनत्वा- 

इर्दिरादीनां न मार्गलक्षणस्वामति । सदापि तथा । तवां लाकन्व- 

ल्य स्वयमप्यङ्गारुतत्वनाऽप्पलयं तत्खिनस्तद मावा । नापि रात्रा 
बेतस्याहःसम्बग्धादुपपा्तः । तेषां छाकतयाखिरत्देत दि्येव त- 
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नलु विधतो वरुणादिलोकमाप्यनन्तरं यस्य ब्र्मप्रापनिषतस्य 
तरलोकसम्बन्धी ब्रह्मपापकः पुरुषो ऽस्स्युत स स्वत एव वत्माप्रो- 
तीति पश्य उत्तरं पठति। । 

वेषुतेनेव ततस्तब्दररुतेः ॥ ७ ॥ 
न हि ब्रह्मरापिर्िधुर्लोकपम्बन्धपुरुपपामध्यनोच्यते, कि- 

सतु ब्रह्मप्म्बन्धितस्सापर्ध्येन। तथाच यत एत्र लोकाव् वसानो 
ब्रह्मसम्बन्धिपुरुषादेब । एवं सति विधुरलोकात्तप्माप्नो यो ब्रह्म 
सम्बन्धी पुरुषः प्रापक उक्तसेनेव ततो वरुणादिलोकेभ्योऽपि 
ब्ह्मपापनिलत्र हेतुमाह । वच्छ्ररतेः । तान् बेतापुव् पुरुषो मानस 
एय ब्रह्मलोकानामयतीति श्रुतेः । अत्र, एयेति षचनाधत एष 
लोकाद् ब्रह्मपापषिमवित्री ततरेभागय ब्रह्म प्रापयतीति गम्यते । . 
श्रुतौ वैद्युतं लोकमागय तस्माद् ब्रह्मलोकानामयतीलयक्तमिति 
स पुरूषो वैधृत इत्युख्यते, न तु वरलोकवापिखेन । तथा समे. 
मेति न षदेव तत एव ब्रहमप्रापणे । 

त्माप्वयुपपत्तः । अद्ोरात्रेषु ते लोकेषु सञ्जम्त ति ब्राह्मणस्य स्थय- 
मेव पू लिषनात् । तेनाहोरात्रन्यायात्त् समानप्रकरणे लोकपद- 
पवम्धाश्च गन्तृषिरोषमोगभूमिष्वमेव युक्तम् । गतः पूवेसूत्रव्या- 
स्यति भोतानामर्चिरादिषदानां खाथस्यागः । भन्यगतलिद्गनान्य- 
घामातिषादिकत्व साधनम् । रोक्रपदोपबग्धवेयथ्यम् । अतर सौत्रप- 
हस्य स्वाथत्याग ¶ति तवुमयव्यास्यानमप्यसङ्गनमिलयर्थः ॥ ६ ॥ 

तेनैव ततस्तण्छ्स्तेः। सुत्रमधतारयम्ति । # ननु विघु- 
ह इत्यादि # । # तल्योकसम्बन्धोति # । धिधुलोकसम्बन्धी । 
# ततपाप्नोतीति # । ब्रह्म प्राप्रोति । सूत्रं व्याकुवेन्ति । # न हीत्या- 

दि #। इति श्ुतेरिति # । पश्चाप्रिविधाखवाजसनेयिधतेः । शती 
वैुतादिस्यस्य गमयतीर्यंनन सम्बन्धाचोऽथः सिद्धति तमाहुः # 
नहेस्थाहि# । तथा सत्येति न वदेदिति # तस्य विषुलोकवासित्वे 
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अत एष मानस ह्युक्तः । यदैवं मगबन्मनति भबदयैनं 
परां भापयलिति तदैव प्रापयतीति तथा । 

छान्दोग्ये त्वमानत्र इति परते । तश्ारो किकतं तदप्यु- 
ततरूपमेयेति न कथिद्विशेषः । वाजसनेयके ब्रह्मलोकानामय- 
तीति पठयते । छन्दोगये तु ब्रह्मति । तत्रायं मावः । भक्तं 

ठु वैकुष्ठलोकं नयति, ते इहुमरिधा एति ब्रह्मरोकानिलयुक्त् । 
ब्ानमार्गायं लक्षरं बरह्म प्रापयतीति ब्रहमदयुक्तम् । अत एवोमय- 
व्यामोह उक्त आचार्येण ॥ ७ ॥ 

अत्रं िद्धान्तदाब्याथयुक्तमर्थं इ्तपिहितमिव शता बदरि 
मतं पूरपक्षतेनाह । 

कार्थं धादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ८ ॥ 
स एतान् ब्रह्म गमयतीयत्र ब्रह्मपदेनावितं परमेष व्रह्मो- 

द्यते ! उन कायूपो ब्रह्मलोक ! इति मवति सशयः । परस्व 
व्यापकलन रेशावङेषगमयिग्रोरनपेकषिवयोरुक्तः कायसप एव स 
ब्रह्मपरेनाय्यत इति ब्रादरिराचायो मन्यते। कुनः। अस्य गन्ुपपन्तः। 

सति विदताद् ब्रह्मलोकान् गमयनीस्यनाजतेव विवक्षिनाथसिद्धर- 
स्येति न बदेदित्यथः । # भत दनि # । तवूवासित्वदिष । दषं 
स्फुटम् ॥ ७ ॥ २॥ 

काय बादरिरस्य गत्युपपत्तः ॥ कममुकतौ माग विर्यं 
तत्कल विचारयतीत्याशायन सूत्रमवतारयन्ति । # भत्र सिडधा- 

नतत्यादि # कमसु परब्रहम॑ष प्राप्यमिति सिद्धान्तस्य दा्यथ- 
म् उरमथम् अर्धिरादिमार्गो जघन्याधिकारिणां परप्रात्तसाध- 
नम् इत्येतमर्थं हस्तापिहितमिव त्वा अत्र स्यापतीयत्वादिदानीम- 
सुकरा तथष्यथः। सूत्र व्याख्यातुम्रधिकरणत्वाय षिषयसंशयावा- 
हुः । # स एतानित्याङिं # तथाच ब्रह्मपदभुतेगनिभुतेश्च सशय 
इत्यथः । पू्॑पक्षमाहुः । # परश्ये्यादि # । + स ईति + रह्मलोकः 
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तस्य -परिष्छिभ्रवेन वत्थितिदेशं प्रस्व गन्तुीतेह्पप- 
तरिः ॥ <८॥ 

व्िशेषितल्रा्च ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मलोकानामयतिते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्राषतो वसन्ती- 
ति श्रुतो इहून षामापिकरणतेन घ विशेषिता शोकाः । ग- 
स्वार दृरदेशगया विरोधिता इति न परं ब्रह्म तव, किन्तु कषा- 
यमेदरथः। लोकपदं तउजन्यभोगपरम्। तेन तस्यकतेऽपि विविष- 
भोगङ्गापनाय बहू्रवनं घटते । तत्र ब्रहमशम्दपरयोगे हेतुमाह ॥९॥ 

सामीप्यात्त तदव्यपदेशः ॥ १° ॥ 
तराकस्थितानां नान्याकष्यवधानं पएरपाप्तो, किन्तु तत ` 

एवेति प्रब्रह्मप्तामीप्याद् - ब्रह्मत्ेन व्यपदेशः तः । तुशम्दस्ु 
` बस्तुतो ब्रह्मत्वं व्यवच्छिनति ॥ ९० ॥ 

नन्धाब्रह्ममतरनारलोकाः पुनवाबिनो ऽभुनेति बाक्या्ततः 
पुनराबरते । अत्र तेषामिह न पुनराहतिरस्तीति एठथत इति प्र. 

मात्र ब्रह्मशन्देनोख्यत इति मापते, उत्तरं पठति । 

# तस्यति * कायस्य ब्रह्मलोकस्य ॥ ८॥ 
विशोषितत्वाशच ॥ तस्य कायत्वाय हेत्वन्तरं प्शयतीत्यारायेन 

सूत्र ष्याकुवैन्ति । * ब्रह्मलोकानिल्यारि # । + विरोषिता इति$ भत्र 
शुनो पूव तानिति गन्वूविशेषणे दूरदेशगन्तारः परामृश्यन्ते । बहुत्वं ` 
ओख्यत इति गम्तारस्तथा विरोषिताः। पराः परावतो धसम्तीति धड़ 
छाः गन्तारः ध्र ट् बह्ममानमितान् सषत्सरान् वसन्तीति भावणा- 
इच ब्रह्मलोका विशेषिताः । # तदिति # ब्रह्य गमयतीत्यन्र प्राच्य 

श्वेनो्तम् । ननु ब्रह्मपदस्य कायब्रह्मपरत्वे भुत्यन्तरकलोकपदाधि 
शोध इत्यत भाद । शोकपदमिष्यादि ॥ ९॥ 

सामीप्यात् तदध्यपदेशः ॥ माष्यमत्राऽतिशोहितार्थम् ॥ १०॥ 



४ अध्पाये २ पदः! ९३५३ 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम- 

ऽभिधानात् ॥ ११ ॥ 

कटयसमाप्तौ शार्थस्य ब्रह्मलोकस्य नाशे सति तदध्यक्षेण 
चतुरमुतेन ब्रह्मणा सषहाऽतो ब्रह्मणः सकाशात परमीश्वरं माप्रा 
सतोऽपुनरादततिश्ुतिनं विरुध्यते । अत्र॒परमाणमाह । अभिषा- 

नादिति । श्रुतो तथाऽमिधानादियथैः । सा तु वेदान्तविह्वान- 

धुनिश्विता्थाः सन््यासंयोगाद् यतयः शद्धसचवाः । ते ब्मरोके 

तु परान्तकाले पराऽएताव परिपुच्यन्ति सर्वे इति । परान्तकाण 

इसत्र परदाब्देन ब्रह्मणः पणेमायुरुच्यते ॥ १९ ॥ 

उक्तेऽर्थे श्रुति पमाणलेनोक्वा स्पृरतिपप्याह । 

स्म॒ते ॥ १२ ॥ 

बरह्मणा सह ते सवे सम्पाते पतिसशरे । परस्यान्ते कृता- 

ऽऽत्मानः भरविहन्ति परं पदमिति स्यापि एवार्थः परति- 

पाते ॥ १२॥ 
अत्र सिद्धान्तमाह । 

परज्ैमिनिरमख्यत्वात्॥ १३॥ 

स एतान् ब्रह्म गमयतीयत्र ब्रह्मपदेन परमेव ब्रह्मोच्यते 

वन्यानि चर्षयो 

कायालये तदध्यक्षेण सहाऽनः परममिधानात् ॥ प्राप्वस्य 

्रह्मसामीप्याद् ब्रह्मत्ववाद् शत्यङ्गाकारे विपरयशुतिविराधमाशद्भय 

समाधत्त इत्याशयन सूत्रमवतारयन्ति । # नन्वित्यादि #। भ्या 

कुवन्ति । # कट्पेतयादि # । # ब्रह्मण # एति चतुमुखात् ॥ ११॥ 

स्मृतश्च ॥ उत्तानाथम् ॥ २२॥ 

परं जेमिनि्श्यन्वात् ॥ सूत्रमवतारयम्ति । # मत्र्या # । 
१७१ 
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इति जैषिनिराशायो मचुते । कुतः 1 पुरूयष्वातर । शृहण्वादि- 
धर्मतरिकिषटं हि ब्रह्मपदेनोच्यते । ताष्क्परमेब ब्रह्म भवतीति 

मुख्या इतिर्रह्पदस्य परसिम्ेवान्यत्र गोणी । तथाच युरुय 
गौणयो्ध्ये भुर्यस्येव षरिष्त्वाव तथा ॥*९१ ॥ 

द्दनाच ॥ १४ ॥ 

स एतं देवाने पन्धानमापएध्ाप्रिलोकमागच्छति स षायुलोक 

ह वरणलोकं स इन्द्रलोकं पष प्रजापतिषठोकं स ब्रह्मलोकमिति 
दो्ी(तकिश्ररान्यादिरोकमाप्िषदविशेवेनेव परजापतिरोकपा- 
प्यनन्तरं ब्रह्मलोका दीयति । न हि तत्र ब्रह्मरोकशब्देन 
कार्यः स उच्यत १ति वक्तु शस्यम् । पाथेश्येन प्रजापति- 

[ 

पञ्चमिः सूतरेवदरिमतोपसेपमुखेन पूवैपक्षमुक्र ऽस्मिन् सूत्रे जमिनि- 
अतोपम्थासमुलेन स्वसिद्धाम्तमहित्यथः । सूत्रम्याख्याने तृत्तना- 
ऽयम् ॥ ९३॥ 

| दशनाच्च ॥ भविद्य।दिदोषाणायममविऽपि कामनायाः सरषा- 
सतन्पात्रणाधिकारजाचन्याद् गस्युपपत्तो लोकषाशद्गीकारेण विशेषित- 
स्वस्व चोपप सामीप्यनिबन्धनाया गोण्या अपयोजकरवान्निदृलि- 
रिति पूव॑सूत्र मुख्यत्येन हेतुनेव सिखमितिः कायोत्ययादिसुब्रदयो- 
कारिष्यते । तदोनं वदती त्यारायेन सुभ ष्याकुषन्ति । * स 
ने दषयानमिस्यादि # । ननु तैलिरीयम।ष्ये भानन्द मीमांसायां, 
विराट् जलाक्यरारीरो ब्रह्मा समषटिभ्यटिरूपः संसाश्मण्डलखायो 
अ्जापतिशाेनोष्यते । यश्रत शते प्रजापत्यानन्दा एकतां गच्छम्ति 
धमेश्च सज्जिमिसं कषाने चेतद्धिषयम् मकामहतश्वे ख निरतिशयं यत्र 
स एष हिरण्यगमे इनि रशङ्कुराखर्विष्यस्यातरवालस्प हिरण्यग- 
मस्य यो शलाकः स कोरीतकिवाक्ये ब्रह्मलोकपदेन पठ्यते हिरण्य- 
गमश्च अन्यः । हिरण्यगमे जनयामास पूर्वनिति भ्वेताभ्बतरे हि- 
रण्यगर्सं प्यति ज. यमानमिति वैचिरीये च भावनाद । भतस्त- 
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छे कस्पोक्तलाद । अपरं च, ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा वव इत्युपासते ते+ 

स्पाश्र परामश काया क्तो स वक्तु शाक्येतिलत् । उ ग्यते । प. 
जाप्यतिरिकस्य हिरण्यगमेस्य वक्तुमशक्यत्वात् । वेतरार्मन।ष 
विद्महे, हिरण्यगमांय धीमहि, तशो ब्रह्म प्रचोदयादिति तैस्िरी- 
यमने हिर््यगमों वेदानामित्यकतुशीयविभूर्यध्यायंवाक्ये थ 

तस्य वेदात्मकतपैव सितात् । ेतात्मकस्वे च प्रजापतवेवं सि- 
खम् । “हाशब्रह्मामनत्तश्य व्यकताध्यकतासनः परः। ब्रह्मावमाति चि. 

ततो नानाश्त्युपरदित"एति दतीयस्कन्धे प्रजापति पङस्येव वा 
क्यात् । पयदखे ब्रह्मणि हिरण्यगमेपद्स्य वेदारभकल्दादिदोधकश्य 
वाक्यस्य च।भावात् । नच 'यञूदरः सामशिरा भसदृङ्मरिर- 
प्ययः। स प्रहेति विदेय श्युषिद्रह्ममयो मह निति मन्त्रे तस्ये 
दात्मकत्वमुकमेवेति शङ । तत्र पतावदिदं सवमित्यतेन सस्य 
पार्ये निगामिते इवं सदमस्मीत्वेषेनं तदाहेत्यनेन पनप्ट उषा 
कं तत् पर्थं बरह्म इत्येषादेति तङुकस्प यापध्यं शोषयित 
तदेतष्डलोकनाभ्युक्तमिति वाक्ये अतिरुक्वा इलाकम।ह । यू 

क्र एति । तच यञ्जूदरादिविरिष्टोऽसी ब्रह्ममयो महान्षिः स श्ह्षा 

ब्रह्मसदहितो विदेय इति दख्चनभ्यक्स्या ब्रह्माद् एव वेवात्मकत्वव।. 
धनात् । भदेतः पूदेवाक्ये तं ब्रह्मा पृर्छैतीति पुंिङ्गस्यः प्ररि 

बरदयणि निरदेशादश्र वङ्धहरत्वादिकं धरदूपरमेवति श्याम । शच 
। । | भापृष्छदीति दवष्डेव्ाव् । नखदेवं पद्ण्डठेतं कि मानमिति 

। दतः वू्वाक्वे स ब्रहमालङ्परेणालङ्ुलो अरा विद्मा 

गनि । बिसुद्तो विदुण्डते गर विदाषू ब्रवा मिनैती- 
ति भनमिणयकषमेनि बर्ण भुसकपरयोगस्देव मानत्वात् । तस्मा. 

इत्र ्रद्लोकपदेन नित्य पव काको ब्राह्मः । तथा पूर्वोछशुति 
स्सूस्योः प्रर थजिवयत्येन विषयमेदाच्च ताश्वामन् निणियो युज्ये 

दति तन्मतनयुकमिस्द्ैः । ननु यदीदं श्वस्यामिपेते तष्ा$ऽशेन 

स्यनामेज पृरतं स्थान तु अमिनेरतो नेवं सिद्धान्त इति शङ्कायां 
: । # अपरे द्वाद * कायते इस्यन्तेन # । 



९३५६ पतथकाक्षे अणुभाष्ये । 

ऽविषममिसम्मवन्तीति छान्दोग्यश्रुतिं विषयीकृय, हवविरादिना 
तस्रथितेरितयुपक्रम आचार्येण कृतोऽन्यत्रामिःशब्दस्याभाबाव् । 
तत्र चान्ते, ब्रह्म गमयतीत्युच्यते । तथाच छन्दोग्येऽनुक्तानाम- 
न्यजोक्तानां शोकानां पागयासिद्धयर्थं ततैव सरिधो, वायुम- 
ब्दात्, हटितोऽधिवरुणो, वरुणाच्वाधीन््रपरजापती इ्यन्तेनोक्तः। 

एवं सयादावर्विषं, ततो हस्ततः सितपक्ष, तत उदगयने, ततः 
सवस्सरं, ततो बायुं, वतो देवलोकं, तत॒ आदिय, ततश्न््रमस, 
ततो विद्यते, ततो वरुणं, तत द्र ततः प्रजापति, ततश्चाऽमानवेन 
पुरुषेण ब्रह्ममाक्षिरिति निणयः सम्पद्यते । एवं सति प्रजापति- 
लोकादन्यस्य का्यैब्रह्मरोकस्यासम्भवाव तच्छङ्कापि भषितुं ना- 
ईति यदपि तथापि व्यासोक्तमार्गेक्यममन्वानस्तथाऽवददिति हा, 
यते । परन्तु बेदाथनिणयायेमेव प्ररृत्तत्वाद् मगवदवतारत्वाच्च. 
तदुक्तं एव धा्ञायं शति मन्तव्यम । फिञ । स प्रजापतिलोकं 
स प्रह्मरोकमियत्र ब्रह्मपदस्य पएरवाचकतं तेनापि बाच्यं चेत् 
तदृषष्टान्तेनान्यन्रापि तथेव वाच्यम् । बाधकाभावात् । 

# तथाऽववदिति # । जेमिनिरवद्त् । तथाच फलांशो सिदान्त- 
भेदामकेऽपि मागार मेद् इति श्ापनाथं तवुकिरिलयथंः । तहिं भा 
मैमेद पव कुतो नाद्वियत इत्यत आहुः । # परं त्वि्यारि # । भत् 
व्यासेन स्वनाम्नः कुत्राप्यनुकतत्वान्मतद्यमपि पारक्यमिष्येथ प्र- 
तीयते । तथा सति जेमिनिमतस्यादरणीयत्वे कि बीजमित्यत आ- 
हुः । # किञचत्यादि # । # तेनेति # । बाद्रिणा । # अम्यत्रेति #। 
अक्षिषुरुषविद्यायां पञाप्रिषिद्यायां ख । # वाधकामावाविति * । 
ग्युपपस्यादिदूषणानां परिष्टतत्वेनान्येषां चाभावेन तथात्वात् । 
तथायं शुतिसामज्जस्यमेव बीजमिष्यथेः । अत्र वादरिमतभुषपन् 
मन्वानाः शङराचायौ ̀ एवमाहुः । आकाश वत् सवैतगतश्च 'निलय 



९ अध्याये ३ पादः । ११५७ 

इति श्रुतेः परस्य श्क्षणो भ्यापकत्व, घ आत्मा स्ौम्तर इति श्रुतेः 
सवान्तरत्वम्, आतमवेदं सर्व॑, ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठमिति श्तेः 
सवोत्मकत्वं च निद्धारितम । तत्र व्यापकस्व ्रह्मणे। गन्तुदेशे वि- 
धमानत्वेन गन्तेषेति तस्य गन्तव्यता नोपपधते । नच भूमिष्ठं रति 
गताया एव पृथिव्या देशान्तरद्वरेण गन्तभ्यतावह् तराप्युपपथचत 
इति वाश्यम् । सवोत्मकत्वस्यापि गन्तव्यताबाधकत्वात् । मन्य 
पव हान्यद् गच्छतीति लोक दरोनात् । नच बालस्य धारकथदनम्य- 
त्वेऽपि गन्तव्यतोपपद्यत शति वाच्यम् । निष्कलं निष्कियं शान्तं 
निरषद्ं निरञ्जनम, अस्थूलमनणु, स पष नेति नेष्यान्मल्यादिश्रति- 
स्मृतिन्यायेभ्यो ब्रह्मणः स्वैविरषद्ूस्यतया सिडत्यन तत्र देशा- 
कारविदोषयोगस्यादाक्यवघचनतया दृएान्तविराधन तभ्न्यायस्यान 
वक्तुमशक्यत्वत् । नच जगवुत्पलिप्रलयहेतत्वश्वनेप्क्षणोऽनकश- 
क्तित्वाल्न दोष इति षाख्यम् । विरोषनियेधकथुतीनामनन्याथत्वात् । 
नचोत्पत्यादिहेतुत्वबोघकथुती नामपि ब्रह्मपरत्वात् समानमनन्या- 
यत्वमिति वाच्यम् । तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वाव् । तत्र भृवा- 
दिष्टान्तषाक्येषु सृत्तिकेत्यव सत्यमित्युपसंहारे एकस्य कारणस्यैव 
सत्यत्थकथनेन विकाराभ्तृतत्वप्रतिपावुने तखमाणामुत्पस्या्ीनामपि 
तथात्वेन शाखस्य तत्परताया वक्तुमदेतया तासां विशेषनि- 
राकरणश्चुतिक्ोषताया एव युक्तत्वात् । नखोत्पस्यादिभुतिरेषर्वं 
निर्विशषशदीनामेव(स्त्विति शङ्खम् । विशषनिषेधभुतीनां निराका- 
्वायत्वाव् । आत्मन पकत्वनित्यत्वशयुदरत्वाचवगतो सत्यां भूयः क+ 
दाखिदष्याकाङ्कान्तरानुदयन तत्र पुहपाथसमामिबुख शत्यः । न 
चात्र मानामावः शदः । तत्र को माहः कः शाक पकत्वमनुपदय- 
तः। ममयं वै अनक प्रापोरभरस, विद्वान्न बिमेति कुतश्चन, पतह वा 
वं तै तपति किमह साघु नाकरबमित्यादिशुतिभ्यस्तयैव विदुषस्तु 
एचनुभवादिद् शंनस्य ख मानत्वाद्, वथा विक।रानूनाभिसम्प्वप 
धादाश्च, सूत्योः स भूृत्युमाप्रोति य हृष्ट भानव पदयर्तीति मेदश्च 
पवादाश्च । न विशेषनिषेधथुतीनामन्या्थत्वं शक््यवखनम् । उत्व- 
स्यादिशुतीनां तु नैवं निराकाद्धा्थधतिपावनसामध्यमत्ि, यन व- 
ख्डेषत्वं विरोषनिपेधथुतीनां वक्तुं शक्येत । तत्र हि, यत्रेनख्ुङ्गमु‹ 
त्पवितं तं सोभ्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीत्युपन्यस्व तदु. 



१३५८ पपरकाके अणुमाष्ये । 

नतु परस्य व्यापकताकि्पिशेषतास्व न गन्तव्यतोपप्ते । 

के सत पवैकस्य जगन्मूलस्य विेयत्वद् पनात् । एवं, यतो षा पमा. 
नीष्याहिधुतावपि इयम् । अतस्तासां सवोसामिकात्म्याषगमपरत्वा- 
ज्ञानेकदाक्तियोगो ब्रह्मण शति । अत्र च ब्रह्मणो व्यापकत्वं निधिरेष. 
स्व च गम्तष्यनावाधकत्वन सिद्धमिति सं्रहेण तद्नुधद्म्ति। # 
मनु परद्ये्याि # उपपथत इत्यन्तम् । अथ यसेजीवस्वरूपविशा- 
रेणाऽगम्तव्यरवं साथिते-जीषो नाम कि ब्रह्मणो स्वयषो वा, विकारो 
धाऽम्यो षा । नाद्यः । दक्देदात्वे दकदेशिनो निष्यप्राप्तस्वाहन्तम्य- 

रवानुपपक्न्रह्मणो निरषयवसध्रसिेरकदेशित्वकल्पनस्या्नुपपंशष- 
स्वाश्च । न द्वितीयः । विकरेणाऽपि विकारिणो नित्यप्रा्तत्वाव् } 
परित्यागेऽमावप्राततेः। पक्षद्वयेश्पि ब्रह्मणः शिरत्वन ओवस्य संसारा? 
आषप्रसक्ेश्च । मथ तृतीयः पक्षश्चेत् तदाऽपि क जीवोश्णुम्याप- 
को मध्यमपरिमाणो वा । भये स्ैशरीरवेषनोपरम्भाञुपपसिः । 
द्वितीये गमनानुपपलिः। ठु्रीये अनिष्यत्वप्रसङ्गः । अन्यत्वे, तस्व 
मस्यादिशालबाधपरसङ्गः । विकारावयवपक्षयोरपि मुष्यकत्वातुप- 
पसिः । सर्वेषु चेतेषु पक्षेषु संसारिस्वानतिदत्तरनिमोकषप्रसङ्गः । 
अतिदसो था स्वङपनाशाप्रसङ्गो ब्रह्माऽभमत्वानश्युपगमाद् इत्यथ 
जीषविषये प्रतबये निराङष्य, ततो भिन्जीषपल्ते काञ्यनिकिशकः 
अैपरिदारपूथैकं निल्यनेमिशिशकमेणां करणमेव 
इपो म्षाऽपि भविष्यतीति मतमुपक्षिष्य तव् दूषयित्वा ससा 
शमनः विथागम्यग्रह्मास्ण्मत्वावगतिमन्तरण 
मोक्षपस्याशाभाषाद्, नास्यः पर्या विध्यतेऽयनायेति क्त्वा मोलि शा 
नातिरिकिसाथननिषेधाश तस्य मतस्यासङ्कतत्वं शापयित्वा, जी 
श्व परस्मादम्यत्वे सवेष्यवहारलोपप्रसङ्गः, बस्यक्षादिप्रमाणा्रहसि- 
ओेत्वाशाज्जा भाक् प्रदोधात् स्वप्रम्यवदारवत् ततुमयोपपसिनुषस्वा 
यन्न हि द्ितमिव भवति तदितर इतरं प्यतीलयादि त्या 
विषये प्रत्यस्लादिभ्यवहारभावणात परबुद्धविषये अ यशर त्वस्य सवे 
भातमीवामृरत् केन कं पदयोदित्यादिना तदमावभरावनात् । दरण" 
विषो गम्तव्यत्वादिविष्ानश्व वाजितत्वेन भ कथमपि गतिरवेषाद्- 



४ अध्वाये ३ एद्! । १३५९ 

जीप्याप्पिधोपाध्यवच्छिसतादधाया प््रह्मणि गन्त्त्रातम्भः 
धात तभा च बर्तुतोऽमिश्भतवाव स्वसूपेणावऽस्यानमेद भवतीति 
न गन्तृतमप्युपपधते । तस्यैवाभावाव् । 

पितुं शक्षयेस्यम्तेन । तदेतत् संगुष्ठाजुवदम्ति । # ओवस्वोपाभ्यष- 
क्छिन्रत्वव्दायामिष्यौहि * । + तस्यैवामाषादिति * ओषस्यैषा. 
भावात् । पवं परगरह्मविहो गत्यमाषतुपपाच गतिविषये यतैद्क- 
गतिषिषयाः धुतयः सशुणन्रह्मविषया भविष्यन्ति । तथाहि । कथित् 
पञचाग्नितिध्ां प्रस्तुत्य गतिरुष्यते, कवित् पयंङ्कषिया, किदैभ्वा- 
नरषिच्ाम । यत्रापि ब्रह्मविधां प्रस्तुघ्य गनिरुष्यते, प्राणो ब्रह्म 
ब्रह्म सं ब्रह्म, मथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वेष्मेव्याष, 
तत्रापि वामरभत्वादिमिः सल्यकामत्वादिभिगंणेः सगुणस्योपास्थ- 
त्वाद् सम्भवति गतिः । त कथथित् परग्रह्मविषथा गतिः भाव्यते । 
शतिप्रतिषेषस्तु, न तस्माद् प्राणा उगकरामम्तीति भ्राव्यते । यः पून. 

्ह्यविषाप्नोति परमिष्यन्र गत्वथं भाप्णोतिस्तन्रापि पूर्वोक्तेन स्यायेन 
देशाम्तरपाप्यसम्भवात् स्वरूपग्रतिपसिरवेयम, भविधाऽ््यारोपितं 
नामड्पप्राथलयापेक्षयाऽमिधीयते । ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्यतीतिषादिति 
दष्रव्यम् । किञ्च । परब्रहमदिषया गतिः कि ब्रह्मवित्: प्ररोखनाय कि 
वाऽनु खि्तमाय । माधः । स्वतेबदनैत्ाम्यवहितेन चिचासमर्पितिन 
स्वास्थ्येन तरिसिद्धेः। न द्वितीयः । निर्पसिङधनिःप्रचस वेद्नस्या- 
ऽसाध्यफरस्य वि्ठानस्य गत्यतुखिन्तनपिक्षाया भावात् । तस्मा. 

क्परतरह्मविषयैश गतिः सा परदिमन् ब्रह्मणि नोपप्त इति परपर. 

्रह्मविकेकानवधारणेनापरस्मिन् ब्रह्मणि वतमाना गतिभरुतयः पर 
(स्डशध्यरोप्यन्त । नथ परापरभ।वन हं ब्रह्मणी नस्त इति शङ्काम। 

एतद्रे सत्यकाम परापर ब्रह्म यद्द्र ह्यादिभुतिव् शनात् । 

कि पुनः परं ब्रह्म किमपरामिति चेद उश्यते । वन्राविदाहृतनाम- 
ङपनिषेभेनास्थुलादि शैब्य पदिद्यते तत्परम् । तदेव यत्र नामङ- 
पाविविशेषाणां केनधिदििषमुपासनायोपदिदयते, अनोग्रयः प्राण 

शरीरो भाढप हस्यादि श्ेस्तवपरम । भवेवमद्वितीयभुत्युपरोधः 
शङ्काः। भविद्चाृतनामडपतया परिहनत्वात् । तस्य जापरब्रह्मो- 



१३६० सपकाश्रे अणुभाष्ये 1 

जीवत्वदक्षायां दपाध्यवख्छेदाद् गन्तं जीवस्यापरस्य ब्रह्मणश्चावि- 
द्करूपनामवरशेनगन्तव्यता चोपपथते।उपासनाफङत्वादस्यगमनस्य 
उपास्यस्य च सगुणत्वेन वलप्तिरबोवित्वाश्च निथुणव्रह्मविधापतो 
गन्तृरवाऽसम्भव इ्ुक्तमतो बादरिमतमव साधीयः । नच ब्रह्मपदस्य 
युख्यायतयुक्तरीया ऽत्र सम्भवसतो ऽतराऽमुरूयार्थत्रमेवाऽनुसक्तव्य- 
मितिचेत् । स्यादेतदेवं यथ्ोपाधिकमुपास्यरूपं जीवत्वं वा स्याद्, 
नसेषम् । प्रकृतेताव्ं हि परतिपेधतीयादिमिरद्गुणसारवाच्च 

पासनस्य तत्सन्निधौ भूयमाणं, स यदि पितृलोककामो भवतीत्या- 
दिजगदैश्वथलक्षणं संसारगोचरमव फलं भवति । भनिवर्सित- 
त्वादविधायाः । तस्य फलस्य देशविशोषाऽवबद्त्वात् तापत्य 
गमनमिरुडम् । मात्मनः सवेगतन्वेऽप्याकारास्य घटादिगमनेनेव 
बुद्धाद्युपाथगमनेन गमनप्रसिद्धिरित्यवादिष्म,तदृगुणसारत्वादित्य- 
त्र । तस्मात् काय बादरिरित्येव खितः पक्षः । परं जेमिनिरिति तु 
पक्षान्तरप्रतिभानमाश्रपरद् शनं बुदिविकासनयेति वटव्यमिति । त- 
दूनुवदन्ति # जीवत्वत्यादिना * चेदित्यन्तेन । एव स्वै तन्मते संप्र- 
हेणानूध यत्तेगेतिभुस्युपपादनायं पश्चादुक्तं तदेव प्रथमतो दूषय. 
न्ति # स्यदेतदेवभित्यारभ्य, निरस्तत्वादित्यन्तम् # । अत्रायमर्थः। 
यत्तावत् परब्रह्मणो निविशेषमात्रत्योपपादनाय, सदेव सोग्यति, 
यते षा ह्मानीत्यादीनां जगदुत्पस्यादिबोधकशुतीनामेकत्वप्रतिपा- 
दनपरत्वमुक्तम, तस्किमुपादानतयेकत्वप्रतिपादनाथेम् ! उत तटस्थ- 
तयैकत्वप्रतिपादना्थम् ! । भे तासामुपादानतादिषोधकल्पेन 
स्वार्थेऽपि नात्पयोत् सिद्धमनेकशक्तित्वम् । द्वितीये तु, न प्रमाणत 
पलभामहे । तत्र ताटस्थ्यबोधकपनूाभावात् । नच भृदादिदशान्त- 
प्राश्षये विकारस्य षाचारम्मणमात्रत्वकथनेन तन्मिथ्यात्वस्य मृच्ि- 
कत्येव सत्यमिति कारणसस्वस्य अ बोधनात् तदेव मानमिति 
वाच्यम् । तच्र तथाथामाषात् । तत्र विकारस्य वाचारम्भणत्वो त्तया 
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हस्य फारणामन्यताया पव सिद्धेष्तावता तरस्थेक्यस्य साघयितु- 
मशक्यत्वात् । वाचारम्भणस्य नामघयत्वधिधानेन तथा निश्चया- 

त्। शून्यथा, वाचारम्भमणनामघेयपद योरन्यतरप्रयोगमाब्ेण वि- 

कारमिथ्यात्वसिद्धावन्यतसरवेयथ्यपत्तेवुबौरत्वात् । अतो घटश- 
रावादयो यथा सद्" एव नामान्तरं तथा प्रपञचरूपो विकारोऽपि 

ह्मण एव नामान्तरमिति तश्र कारणाप्नन्यतायामेव तात्पयात् । 

भगवता सुत्रकारणापि नव सुत्रितष्वात् । अन्यथा तन्मिध्या- 
त्वमारम्भणकश्द्दादभ्य इयव वदेत् । 

यथा सुवं सुश्ठतं पुरस्नात पश्चाच्च सवस्य हिरण्मयस्य । 

तरेव मध्ये व्यवदायमाणं नानापदेरोरहमस्य तद्दि. 

स्येकाद शस्कन्धीयभगवद्वाकयाच्च । भतस्तासां कारणक्य पव तात्व- 

चै, नतु त्क्य । प्व कारणसत्यत्वावधारणादपि न तरखक्ष्य- 

सिद्धः; । कारणत्यप्रैव सत्यत्वावधारणात् । नच कारणत्वनापि 

कारणसत्यल्वावधारण कायस्य मिथ्यात्वासद्धो ताटस्थ्यनैव कार- 

गनत तरस्थैक्यश्यव सिद्धिरिति वाच्यम् । आत्मवद् सवै, प्रह 

वदं विद्वमिदं वरिष्डमिद्यादिभिस्तदुक्तथुतिभिरव कायस्य ब्रह्म 

त्वावधाणि तन्मिथ्यास्वद्येव पक्तुमशक्यत्वात् तरसख्यकारणताया 

पवासद्धः । अतः, सन्मूलाः सम्यिमा इत्यादिश्रुतेः सुव्रता का- 

यैखक्षणमुखमेव ब्रह्मजज्ञासाग्रतज्ञानादन्यथा जगद्परतत्यादिबो- 

घप्रसङ्ग च उपादनत्वनैवकत्वसिद्ध ियुन्पस्यादिहेतुन्ववाधकभुती- 

ना खरार्थऽ्पि' तात्पर्यस्य वुरपोहत्वात् तामां विहहापनिराकरणधु- 

तिशषताया पथवायुक्तत्वात् । भनन्तकषाक्तत्वनेव ब्रह्मणः सिद्धिरि- 

तिन विशोधनियेधधुनीनां निराकाङ्भथत्वम् । तधना ब्रह्महानलया- 

ऽपूसः । नाप्यात्मन पशन्यनिन्यत्वगर न्वा चवगल्या पुरपाथसमा- 

८्यदगतिः । भूमविायां भूमय विजिह्वासितग्य । हत्यादिना निं 

निरबाधसुखात्मक्षव्रह्महानादृ च पुरुवा धरु खमासिदाधनत् । जीष- 

्रदचक्यस्यापि तादात्म्यरपत्त्रमव, न तु सबात्मन।$भशरूपत्वम् । 

तवमम लयादौ तस्य मावम्नस्वमिति य्युत्पस्या तथैव सिद्धत्वा- 

त् । सर्वात्मनाऽभदस्य भागन्यारक्षणद्राषप्रस्तत्वना ग्रह मात्रत्वात् । 

एनश्च, तद् गुणसारल्वान्तु तदृयपदशा हत्यत व्युत्पादितम् । तत्र 

नन्यत्वाःधकरण च । तत्र, क मादः कः शंक एफत्वमनुपदयत इति 

१७५ 
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ईशाऽऽवास्यवाकयेऽपि, यसिमिन् सवौणि भृतान्यात्मेव ष्याद् विजानत 
इति पूवाद्धेन ज्ञानिनः सवोत्मभावो वामदे ववक्तस्यामवच्यायामुच्यते 
इति तादशनं भरुतीनामपि पूवकक्षाविभ्राप्तत्वमेवाअत एव सानन्दं 
रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्चनति श्ुताषपि मनोवागगोचरनिर- 
वभ्वानन्दद्वन।देव भयाऽम।विकथने युज्यत । पतेनेव विवुषस्तुण््य- 
जु मवादिद नमपि भ्याख्यातम् । तस्य यथाधिकारत्वाद् विकार- 

सत्थत्वमव बाधयति । अन्यथा तेनात्मान्तघौनानुपपत्तेः । अत्मा- 
न्तघौनानन्तघनयोर्वस्तुघमेत्वात् । अन्यथाऽनृतेनात्मानमन्तधयेति 
अतिविरोधापत्तः । मृत्याः स सूत्युमाप्नातीति भदद्टयपवा- 
बस्तु परब्रहमस्लरूपगतमददष्टिविषयः । काठके पराचि खानील्या- 
दिना परमात्मन पएवोपक्रान्तत्वात् । उपसहारेऽप्यदुष्ठमात्रः पुरुप 
इति मन्तरदयर त्येवोक्तत्वात् । अत्र च, यथोदकं शुद्ध श्युदम'सि- 
क्तं तादगव भवति दवे मुनिजञानत आला भवति गोतमरति मुक्तिदि- 
क्ायामपि साम्यमात्रवाधनाश्च । तेन चक्रुपश्चश्रुरिलिाद्विना परस्य 
ब्रह्मण पवोपक्रान्तत्वाद्यथा बृदद्।रण्यक्रऽ धस्तथात्रापीति न तनापि 
विकारस्य मिथ्यात्वसिद्धिः। यभ्रेतच्छु इमुत्पतितमिति भरुंलापि ज- ` 
गस्मूललेनैतरकत्वमुरके प्रनिपाद्रितं, न तु ताटस्थ्येन । वं, यतो 
घेह्याद्रावपि हेयम् । अनः सवासां भ्रुननामुपादानकरणेकातम्याव- 
गमपरत्वाद् विशेषनिधधश्रुतीनां च टलोकिकविशोषनिपधपरन्वात् 
तासां परस्परसाकाट्क"व । शपशपिभावस्तु यथाथिकारं प्रकरण- 
बलाद्नियत ईति ब्रह्मण्यकशाक्तयागो निरावाध पव । 
तेन यत्तैः प्ररनोपानिषद्वाक्ष्यात् परापरे द ब्रह्मणी अङ्ीरुलय, यदवि- 

द्चाटतनामरूपाद्विरोषर्प्रातपयेनास्थूलादि शदत्रक्षो पदिद्यते तत् 
परम् । यत्पुननामरूपविशषाणां केन चिद्विशि्टमुपासनायोपदिदय 
ते मनोमयः प्राणशरीर श्टयादिशब्देस्तदपरमिति प्रतिपादितम्" 
तत्र कि मानम् । न तावदस्थूखादिवाक्रयमः, मनामयादिवाक्यं च। 
त्र परापरशब्दयारश्रवणात् । आये अक्चरदाद्देनेव लक्ष्यनिर्दशात् । 

यदि च मुण्डके, अथ परा यया तदृक्षरमधिगम्यत ¶्यक्षरविद्यायां 
परत्वध्रावणात् तद्वदम्याश्चरस्य परत्वमिष्यते । वादम् । तद् पुर- 
वस्य ततोऽपि परत्वमव द्रव्यम् । दिव्यो हयमूत्तः पुरुषः स बाह्या- 
इभ्यन्तये ह्यजः, अप्राणाह्यमनाः शुभ्रो छक्षराव् परतः परर इति त- 
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वैव श्रावणात । नच त्य याधद्विशेषद्न्यत्वम् । त्र, पतस्मराञ्ञा- 
यत प्राण दनि मन्त्रेण तत पव सष: धावणत्। अग्रिमूर्दत्यादिभि- 
सतदर पोपन्यासाच्च । नाप्यक्षरस्य तथात्वम् । अस्थूनादिभ्रावणोासरं 
प्रशासनश्य यद्त्वद्रपृत्वादीनाम आकाक्लोपादरानत्वश्य च भराषणन, 
मुण्डक पि, यत्तद दष्थमिव्यादक्त्वा, यद् भूतयोनिं परिपदयन्तीन्या- 
दिजगवु परानत्वसवेहत्वादरीनां श्रावणन "्यावदविरापयुन्यताया ध- 
कतुमरशाक्यत्वात् । एवं वाक्यान्तरष्यपि दरष्टम्यम् । स्त्र पकष्टेव 
मह्मगः प्रतिपाच्त्वात् । अत एव श्वनाश्वतर्यपि प्रधानक्षश्रहपनिर्- 
णडा , यो ब्रह्माणं विदधाति पूवमित्याद्धन् नानाधर्र॑पाधक्षानेव म. 
नश्रानुकत्वा निष्कं निष्कियमित्युक्तम् । स घा एध महानज असमि- 
त्यश्रापि शाशरघ्राह्मभे, अन्नादा वसु हान दति सवष्य वशी सर्वस्वे. 
शान शृत्यादयो घमा उक्ताः। म चा पथ नेति नेत्युकरवा. अगृह्यो 
नहि गद्यते, अशीर्योन हि शीयते अमष ऽमितो न सञ्जते न ष्य- 
थत इत्यवे निप्रधो विव्रूना,न तु यावद्पपरल्वनान दष्टष्यम्। 
अनो यत्रात्क पस्थ बिशान्तिः। भक्षराह्ा यवुन्कृष्टं नदूव पराति 

मन्तःयम् । उक्तमुण्डकभुनः । अव्यक्तात् पुरुषः, पृर्थान्न परं कि- 
ितसाकाठा सा परागिरिति टक्रश्रनः । अम्भस्यपार इत्युप 
क्रम्य, अतः पर नान्यद णीयमः हि परात् परं यन्महना महान्तमिति 
तै्तियथुने च । पुम्पस्य च विर्डप्रमाश्चयन्यमन््रसवतर प्रनिषादहि- 
तम् । एनश्रैव परत्वम् । गीनामु च "भवन्यक्तहलग इ्युक्तस्नमाहुः 

परमां गतिम । यं प्राप्य न निवक्तन्तं तद्धाम परमं मम । पुम्पः स 

परः पार्थ मक्तया लभ्यरूयनन्ययेनि। द्वाविम। पुरवा लोके क्षरधा- 
कषर एव च । क्षरः स्ौणि मूलानि कृरटम्थाऽक्षर उच्यत । उमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमरान्मत्ुदाहृनः । यो ल्ाक्रबयमापिदय बिमर्व्वष्यय 
ह्वरः । यस्मात् क्षरमर्तनाऽ्दमगक्षरदूपि चालः । अनोऽस्नि 
छोके वेदे च प्रथितः पुरपालम' इतिं तवृपृढणात् । भन एव, न 

तरसमश्चाश्यधिकश्च इदयतं इत्यादिषु सस्य समश्यधिकनिवधोभ्वे 
स्यते । नच पुरुयोक्तमाक्षरयाः परापरमायाटिकरे अदवैनश्रुतिभि- 

रोधः। गणिनागणितानमत्वधर्मभदेऽपि वम्त्वमदेन हैनामाषे नन्- 
भावत् । अमित्रादिववरदेतयिगडसम्पदरपन्धेनामेदस्य नादाण्या- 
तकलत्वात् ' भयवा शब्रह्मवच परे, शददग्रहमषाऽपरम् । षषटस्द- 
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न्धे चित्रकेतु प्रति, शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू पति भ- 
गवद्वाक्यस्य ढे प्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत् । दादग्रह्मणि 
निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छतीत्यादि वाक्यस्य च सखारस्यात् । 
पतदरे सत्यकाम परं च ब्रह्मेति वाक्यविचारेऽप्य रस्य, पदै य- 
जुखयीं विधां प्रतीति श्रुतेः सववेदमूलत्वन वाच्यामिक्नत्वेन चोभ- 
यरूपत्व प्रतिक्ञाय तदमिध्यानफलकफथने एकदित्रिमात्राध्यानेनम्यजुः- 
साम्रभिमेनुष्यलोकसोमलोकसुयेलोकेषु यथायथं महिमाुभवं फल- 
भुकत्वाऽ्खं चतुथमात्रेणोङ्कारेण ध्याने, अथवमिव्रह्यलोकप्राप्ति चो- 
क्तवा, सं पतस्माज्ञीवधनात् परात्परं पुरायं पुरुषमीक्षत इति फल- 
मुक्तम् । काङ्कराचायमतेऽ्र निमान्र पवोड्रोऽङ्कीकतः। स पटा 
यदपीद्ानीन्तनेभ्यः पुस्तकभ्यः, पाठिभिः पठ्यमानात् पाठाश्च विर- 
ध्यते, तथापि त्रिमात्रध्यानेऽपि, अभमित्येतनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि परे सम्पश्रा यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत 
पव हैव स पाप्मना विनिमुंक्त इत्यतावतो ग्रन्थस्य स एतस्माज्जीव- 
धनात् परात् परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत इति प्रन्थस्याभ्रमन्छाकव- 
यस्य च घत्तमानत्वेन शब्दब्रह्म अपरं मत्युमन्मात्राप्रतिपां वाऽपरं 
जओवधनङ्पो यो दिरण्यगभेः क्षरः पुरुषस्तस्मात् परमक्षरं ब्रह्म । परं 
ततोऽपि यः परः पुरिशयोऽन्तयांमी उक्तः केऽपि तमोद्कारेणैवा- 
ऽयनेनान्वति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभये परं परायणं चत्युक्तः 
स एव पर शत सिद्धयति । तथाचात्र परायणं चति चकारादक्षरात 
परः पुरुषोऽपि परं परायणं यस्यति योगादक्षरधामवासी षोधितः। 
तेन मुण्डकवदे वान्राप्यथः ।.अपरं तु ब्रह्म वेदात्मकं हिरण्यगभस्य- 
शाददब्रह्मात्मकत्वात् । किञ्च, नृसिहोत्तरतापर्नये, सिषा विद्या जगत् 
स्वमिति स्वस्य जगतोऽविचात्वश्चावणऽपि न स्वस्य जगतभ्नथात्व- 
म् । उपसंहारे, तस्मादात्मन एव त्रैविध्यं योनित्वमपीति निगमना-- 
त् । दं यथा तथोपपादितं दितीय्य प्रथमे पादे, इश्यते त्विति सू- 
र । भुण्डके, यथोणनाभिः सृजते गृहते चेत्यादिना भक्षरात् सुष्टि- 
ुपक्रम्य तस्मादेतद् बरह्म नाम रूपमन्नं च जायत तदेतःसत्यमिति नि- 
गमनात् । तदेतद् ऋषि पयन् वादेवः प्रतिपेव् इ्यादिभुन्युकाभ्वा- 
धितब्रह्मवितप्त्यक्षविषयत्वात् । व्यावहारिको नामररुपध्रपथः, स्वो- 
क्ष्टसत्ताकततप्पञचपूवकः, मायिकपरपञचत्वादैन्द्जारिकादिप्रपञच- 
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वदित्यश्र साध्यविरोषणस्ेनानुमितिगिषयत्याच्च । अनो नामरपा- 
दीनामपि न सर्वेषामाविधकन्वामिति सिद्धानि । पते सति मनोमयः 
प्राणद्राशिरो भारूपः । अयमात्माऽपहनपाप्मा विजरो विमृल्यर्विशो- 
को विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इत्यादिषु शाग्डि- 
ल्यदृहरभूमविदयप्रभौलिवक्षष्वपहनपाप्मसलयकामादि शब्दस्तसादि- 
शेषणविरिष्टं यदुपासनाग्रो पदि दयते तस्याविद्याट़तनामङपावरोष- 
विशिषं कुतोऽवधारितं येन तम्यापरवरह्मत्वमुच्यने । न ताववृपा- 
सनाविष्यत्वावत् । उपासनाविपय तथात्वनियमस्य क्ाव्यासद्धःवन 
प्रमाणशचुन्यत्वात् । नच, यन्मनसा न मनुन यनादुमने। मतं सदव 
ब्रह्म त्वं विद्धि नदं यदिदमुपासत इत्यादितटवकारश्रुतरगनि युक्त- 
म् । तत्र तथाथाभावात् । नद्मिल्यनन मनोवा गादिनिधध।त्तरम्, इव् 
ब्रह्म विदि यदुपासन इव्यथोत् । अन्यथा दि्तगदद्भरप्रयोगषेय- 
ध्यप्रसङ्कदिव्यवं प्रागेवोपपादिनत्वात् । तदच ब्रह्म त्व विद्धीति षि- 
धीयम।नक्ञानविषयस्य ब्रह्मणः पूव, न तत्र चश्रुगच्छताव्यादिना या- 
घत्करणागम्यत्ताया उक्तत्वात्तस्य ज्ञानस्य प्रलयक्षादिरूपनाया वक्तु- 
मशकयत्वा दु पासनारूपत्व पव पयवसानन तद्धिपयस्य परस्याप्यपर- 
त्वापत्तश्च । नाप्युपशान्तन्वामावरात् । सव्र परस्य ब्रह्मण पकत्वन 
तस्य च विर्दधमाधारलाया उपपादिनिन्यन तद् भावस्येवामावात् । 

पतेमैव, अवचनेतैव प्राचाचत्यननापि प्रत्यवस्यानममुक्तम । नत्राप्यु- 
पश्चान्तत्वस्थरवाक्ततरात् । लौकिकयायवदमगरिव्यनव नान्मिद्ध्। 
यवमिन्द्रो मोयाभिरिल्यादिवाकयानामप्युभयरिद्गा याध्रकरणविचःर 
धैव विकवारिनत्वान्न तराप प्र्यवस्थानावक्राकाः। अनः पगव्िदयास्- 
खानामभ्यत्राप्युक्तानां परब्रहमपमाणामनाविधकन्वादृन्दाक्िकनाना- 

गुणीयुकम्युपास्यरुपं नाप््रह्मरपामिति नौपािकम । पं जीव 
त्वमपि सौपिकम् । धंदा नानाव्यपरदूहादित्यत्र जीवस्यांशन्वनेव 

निखरितत्वात् । भ्वतादयतर, मायां तु प्रहटनि विचन्म्रायिनि तुम 
हेद्वरम्, अस्यावयवभूतैस्तु उयाप्ते सवमिदं जगदिति कण्टनाऽव्रय- 

घत्षोक्तश्च । "धरसंहृनमाकाशं दीयमन घट् यथा 1 घटा यन 

नाकाशं तद्वज्ञीवो नभोपमः हनि विन्दृ्ताकधुनां नभोपम एति ₹- 
छान्ताऽपि लयाभाव पव. न त्वनेशान्व । इतः पच म्परन्, "णक एय हि 

भूतात्मा भूते भूते भ्यवखितः । पधा बहुधा चव दृदयत् जरचन्दर- 
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तद्ग्यपददेश इयाद्ययिकरणेः श्रुयर्थनिर्णयेन ब्रह्मणि विशेषा- 
णामोपाधिकलस्य जीवपुरुपोत्तमामेदस्य च पुरलादव निर 
साद । नच व्यापकत्वं गन्तव्यसे बाधकम् । प्रारब्धमोगं विना 
तलाप्यसम्भवादू यदा यत्र तद्धोगसमाप्रिस्तदा तत्र तसाप्तनि- 
पप्रतयुह्ात् । 

वदि'ति मन्ते जलचन्द्दठन्तेनांशप्रवेशद्वारिक्ायाः सवभूताधि- 
करणकष्थितेबोधिनत्वान्निष्कलश्चुतेस्तु नां शत्ववाधकफसत्वम्। स विश्व- 
छदधिश्वविद्रासयोनिरिल्यादिभिःपुचमन्त्र्नानाधमौणां क्रियाणां च 
बोधनन जीवानामव्रयवरूपतायाश्च पूवेमुक्तत्वन, नित्यो नित्यानां 
्तनश्चतनानामिति मेदस्य बोधनेन ब्रह्मणो विरुद्ध धमोधारत्व एव 
तसात्पर्यावगमात्। अविद्यया विस्मृतस्वस्वरूपं ग्रह्मैच जीय शनि पक्ष- 
स्यापि, तखमसीति वाकयविचार लक्षणादषग्रासनेव निरस्तन्वात। 
ब्रह्मणि प्रदेशानङ्खोकारण निष्यदेशो तस्मिश्नावद्यासम्बन्धाऽ्ीकारे 
सवस्य जवनापत्तश्च तस्याप्यप्रयाजकत्वात् । 
विकारप्रतिधिम्बाभासपक्षाणामपि, नाऽऽ्तमाऽश्नेरिलयारिसूष्रविचारे 
पव निरस्तत्वात् । जीवे ब्रह्मत्वव्यपदे शस्य सुषुपिसाक्षिभूतप्राहह- 
ष्टान्तेन गोणतायास्तदृगुणसारत्याधिकरण पव साधितत्वाञ्च । न- 
स्माज्ञीवेऽशत्वमपि बुरपोहम । तदेववुक्तं, स्याशरिलारश्य # नि- 
स्तरत्वादिद्यन्तेन # तथाच अपरस्य प्रह्मणो गन्तव्यत्वमविधावतश् 
गन्तृत्वं विधाङृतं तद् स्यादि भगवदुपदर्चितो ब्रह्मणः परापर- 
विभागो घा जीवस्थ सवात्मना ब्रह्मासेदो वा भुतिस्मतिसूषरतात्पय- 
गोचरः स्यात् । स एव तु नास्तीति बथा बादरर्मताग्रहाडम्बर स्य- 
ः। ननु न दृथा, ब्रह्मणो व्यापकत्वरूपस्य गन्तव्यताब्ाधकस्याप- 
रिहतत्वादित्यत आहुः । # न चेत्यादि # तथाच प्रतिबन्धकामा- 
घस्य सहकारितायास्त्वया ऽप्युपगतत्वाद् यषरैव प्रारग्धरूपस्व प्रति- 
अन्धकस्य यथा यदामावलव्रैव ब्रहमपरािरिति गमनस्य प्रारभ्धनि- 
धारणार्थत्वाद् प्रह्मणो गतत्वेऽपि न गन्तव्यत्वानुपपशिरित्यथः। ननु 
मवत्वेषं परब्रह्मणो गन्तभ्यत्वानुपपत्तिपरिषारप्तथापि गतश्षुतीनां 
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करिअ । उपस्यर्पाणां सर्वेषां निगुणत्वमे्र उपास. 
कस्य, परं सगुणत्ेन त्तारतम्याव् फटतारतम्यम् । यस्तु भ- 
गवरदनुग्रहेष पाकृतगुणरहितोऽभूत स नि्णव्रह्मविद्ावानित्युच्य- 
ते । तादृशस्यैव मुक्किपरकारद्रयमुक्तं, सथोमुक्तेक्रममुक्तिभेदेन । 
न तस्मात् प्राणा उक्तामन्यतरव समवनीयन्ते व्रह्म मन् ब्रह्मा 
प्येतीयादिश्रुतिस्तु परारन्धरहितविपया । नि्मुणव्रह्मत्रिध्रावतो- 
ऽपि प्रारम्पमोगस्तु तयाऽपि वार्योऽम्यथा प्रवचनासम्मेन 
हवानां एवोद्छिग्रेत । ते ब्रह्मके तु परान्तकरार इति श्रुति- 
रपि परान्तकाल ए येषां प्रारव्यमोगममाह्निनतद्रिपयिणीति म- 
न्तम्यम् । अन्यथा वेदाम्तनि्नियाधुक्तयमबिशिषटानां युक्ता 
परिम्बो नोपपद्रने इति दविक ॥ ९५ ॥ 

पञ्चाग्न्यारिविद्याम्बपि दशानात्तासां परयिद्याद्न्वे नासाधारणम्। 

अपरविद्ासु च विपयः सगुण एव । प्रनस्नवुपामन तत्क्रतुन्यायात् 

सगुणमव फलं युक्तम् । तथा मनि तव गन्तव्य प्रनुनत ब्रह्मपद सा- 

मीप्य पव नेतव्यम् । पवं यत्र टाक्पद् समाभव्याहनं ग्रह्मपदं, तत्रापि 

लोकविशोवणमूनम् । लोक्त्वं च कायन्तरानयनमिति तत्रापि कव 

स्पे गन्तद्यना । पने वहुषु स्थन्टेषु करागरन गन्नव्यम्य मिद्धे पर- 

विधाखएिनयार्हुकाग्रमियादायन यल: कचित् पञाग्निविद्यामित्या- 

दिनाक्तं नव सरमादूः # किञव्यादि # पञाप्मिव्रद्रादप्वप्युपाश्य- 

पाणां प्राङृनगुणरहिनन्वमव । शाब्द हान चक्ननः प्रमवागृव्यत्र षे. 

शिकपदाथानां सर्वैपामाधिदधिकन्यन भगयद वयचर पन्वभ्यापनात । 

तत पष कोकप्वपि नित्यन्वम् । एवमन्यप्वप्युपास्यङ्पषु द्रष्ट्ञ्यम् | 

नचापरासु पुखपयक्षादि विद्यासु जय्रन्यफाकिवगध्रः । उपालक्- 

स्य सगुणन्वेन तस्य जघन्यफलटमच कामिर्नामिनि तदथ नत्र नन्कथ- 

नात् । एवं परविद्याभ्वपि बोध्यम् । भन उपासक्तावकारनारनम्या- 

देव सलतारनम्ये फलिरम्नश्च । नचपस्विरुपाणा मधा निगु 

णत्व वद्चनाम्राप तथत्वत् सगुणप्रह्यविधावान्निगुणब्रह्मविध्यावा- 
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नच करयं प्रतिपरथमिसन्धिः ॥ ११५ ॥ 

तिति व्यवहास्मदरोप्रसङः शङ्कनीयः । यस्तु भगवदुप्रहेण प्रा 
छृतगुणरदहितोऽभूत् स निगुणत्रह्मविद्यावानित्युष्यते । यस्तद्धिक्नः स 
सगुणविश्चावानिप्युपपत्तः । पं सति य आथप्तादशस्यव सदोमु- 
क्तिक्रममुक्तिमदभिन्न प्रकारद्वयम् । तत्र प्रारब्धरहितस्य सधामु- 
क्तिप्रकारो, न तस्मात्प्राणा उत्कामन्तील्यादिमाचयते । तद्वतः क्रम- 
मुक्तिप्रकारस्तु हत चेका च पुरुषस्य नाञ्यः, तेऽ्चिरभिसम्भवन्ती- 
त्यादिभिः । नच निगुणन्रह्मविद्याव्रतः सवस्य प्रारब्धश्यन्यस्वामिति 
वक्तुं शक्यम् । तथा सति तस्य शरीरराहिदयप्रसङ्धेन प्रपञचनाधनु- 
पपत्या ज्ञानमागच्छदापस्तः। नच चरमब्रच्यभावाच्छरीरश्वितिरिति 
युक्तम् । शाब्दादर परोक्नवादिनिः सान्नात्कारत्तरं प्रारब्धातिरिक्तस्य 
छर ततचारम्पहनावक्तुमशक्यत्वात॒ । अतप्तनंव गत्युपपस्सिस्तक्षिब् 
चिप्रकार्याधनाथमव गतिश्रुतिः । अतः परावद्यासु सा प्रराचनार्था 
वा, अनुचिन्तनाथा वनि विकल्प्य तद् दष्णमप्यसङ्तमेव । नच, ते 
ग्रह्मलोके त्वितिश्रुतिऽयाकापः । येषां परान्नकाल पव प्रारब्धभोग- 
समा्िस्तेषामेव तत्र सवपदेन परामशंत् । तत्र सगुणविधाषत्परा- 
मशोद्गाकार तु तषां वद्ान्तार्थानभिङत्वादविद्ावस्वनाश्ुद्धसनस्व- 
त्वाञ्च न पूव्राद्धाक्तस्य वदरान्तविक्नेत्यादिविक्षप्रणद्धयस्य बाधः 
स्यात् । अनो यदत्र तेः प्रतिपादितं तत् स शुतिविरखत्वादसङ्क- 
तम् । फिञ्च तेरपि कचद्वीणः शाब्दा हृष्ट दति मेतावता शाद्दप्रमाण- 
केऽ गौणी कना न्याय्या । सवैत्रानाद्वासप्रसङ्गाईति, त्नष्ठ- 
स्य भोक्षोपदेशाद्िति सुत्रथ्यास्याने यदुक्त तदपि धिस्सृलम् । अथ- 
वा। दक्षतिसूत्रावतारणे वेदान्तवाक्येभ्य प्व युक्तयामासवाक्याभा- 
सावष्टम्माः सास्यादिवाशिनि उल्तिष्ठन्त । तश्र पदवाक्यप्रमाणहन 
आचरण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदरीनाय वाक््यामास- 
युक्तयभासपरतिपत्तयः पूतरपक्षीकृत्य निराक्रियन्त हति कथनाहुक्षणां 
विरहय्य वेदान्तर्यास्यानमाचाथस्येव सतं, नास्माकामिति बोध- 
तमिति पभुचरणेरिकपद प्रयोगेण ज्ञापितम् ॥ १४॥ 

नच कां प्रतिपर्यमिसन्धिः॥ एवे प्र.सङ्गिकमतान्वरपरि- 
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अपिचप्रह्ममिदाप्नोति परमिति सङ्केणेाक्तवा, तदेषाऽभ्युकते- 
ति तद्विबारिकाम ऋचं पस्तुय सोक्ता, ससं हानमनन्तं ब्म 
यो बेद निहितं गुहायां परमे ष्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान का- 
भाने सह ब्रह्मणा ° विपश्चितेति । अत्रोपक्रमानुरोषेन परेणैव 
बरह्मणा सह स्वकापभोगलक्षणा भरतिपतिरस्यत इति कवेश्पे 
वस्तुमाभे प्रतिपत्तिं क्वापि श्रुतेरमिप्ेताऽतोऽत्रापि परमेव ब्रह्म- 
पदेनोच्यते । ऋगथस्तवानन्दमयाधिकरणे प्रपथित इति ना- 
प्रोक्तः ॥ ९५ ॥ 

हारेण जैमिनिमतस्थैव सिद्धान्तत्वमिति श्दीषष्य प्रहृते सूं पटिका 
व्याघक्षते । * भपिचेद्यादि #। # साक्तेति + । ऋगु्ा । # उपः 

कमानुरोधेनेति # आप्नोति परमव्युपक्षमानुरोषेन । 

तथाख ब्रह्मगमयतील्यब्ग परब्रह्म प्रापयतीलेवार्थः । यतः पर्रह्म- 

व्रासतिमेष परमफलत्थन ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यब भावयित्वा, स्यं 

हानमिति तद्विवरणं परेण ब्रह्मणा सह सवेकाममोगलक्षणा ध्र- 

तिपथिरंष्यते इति । भतो हेतोः कायेशूये वस्तुमात्रे प्रतिपलिः। पद् 
गती, पवनं पिः संसारगतिप्रतिकूल प्तिगेतिने कापि काय शुः 

तेरभिपेता प्रजापतेः समां वेदम प्रपद् दष्यत्रापि पूवमण्व इवेति म. 

शने ब्रह्मलोकस्याङततवं भावयित्धा, आकाशो वै नमेष्यत्र तद् ब्रह्य 

लवुमूतं स आत्मेति नित्यस्यैव ब्रह्मणः भावणात पूथकाण्डेऽपि, यश्च 

दुःखेन सम्मिन्नमिध्यत्रामसुखस्यैव खरगत्वेन भावणादतोऽत्रापि 
ब्रह्मणदेनाक्षरं परप्र्िव गम्तम्यत्वनोष्यत शत्यथंः । इदमेव च मतं 

ब्यासचरणानां सिद्धान्तीयत्वेनारभिप्रेतम । पतव्ष्यवहितमेषाप्रती- 

कारस्बननयनविचारात् । मन्यथा तु वेपरीस्येन मतद्कयमुक्त्वा तश 

यनं विखार्येदिति। 
अन्ये तु । प्रजापतेः समां वेदम प्रपये, यशोऽहं मवामि ब्राह्य- 

णानां यदो राषामिनि छान्दोग्यसमापिलां भुतिमुदाहत्य, नायं 

कायेविषयः प्रतिपस्यमिसभ्धिः सम्प्ातिशत्ुल्पः । भाकाषो हवै 

१७२ 



९३७० वपरकाष्रे अणुभाष्ये । 

भमङ्पयथोिंवेितेति परह्य, पव प्रङृतत्वाद् । शो ऽद भवामीति 
सषौर्मत्वायुकमणात् । न तस्व प्रतिमा भलि यस्य भाम महच 
इति ब्रह्यनामनिरई राति व्याकुर्वन्ति । । 

मास्कराचाय॑स्तु-सगुणब्रह्मविद्याविषयेष गतिर्निशुणब्र्म- 
विधौ गतिर्गोपपद्यते । परस्य सवैगतस्येन परा्वैत्वात् । न हि गत- 
विषया गतिरुपपचत इृस्येषं शाङ्करं मतमनु च तदे षं दूषयन्ति । तथा- 
हि। यदि निगुणविचासु गतिरनुपपन्ना तहिं सगुणाखप्यनुपपततिस्तु- 
ल्या। तत्रापि सवैगतस्येव ब्रह्मण उपास्यत्वात् सवेगतगुणानामाका- 
शीय्परममहत्परिमाणपृथकस्वादिषत् सवेगतत्वात् । किञापहतपा- 
प्मत्वरादुयः संसारवि नदृततिहतवो यस्य शुणाः स परमात्मेत्युच्यते। 
यद्येत न सन्ति स संसारीति तद्धिक्षस्य परमात्मनः परामिन्नस्वात् । 
अथ सत्वादिगुणयोगादुमी गुणा आरोपिता, न तु खामाविकात्तदा- 
पि वदढस्तयोपास्यमाने सगुणं ब्रह्म तु नाब्रह्म मवति । न ह्यारोपि- 
तलौहियगुणयोगे स्फटिकोऽस्फटिको मवति । न वा स्वाभाविकः 
स्य प्रकारस्य प्रह्यास्यनेऽभ्रिरनम्रिभवति । न वा द्रव्यप्र्यास्या- 
ने गुणो नास्ति । वस्तुन उमयात्मकत्थात् । वि्ानमानन्दं ब्रह्य, 
आनन्दो ब्रद्चेति शुतेः । शतगुणितोत्तरक्रमेणानन्दूपरतिपादनात् । 
यदि अतन्यमात्रं ब्रह, तता अनन्दुगुणापदेशोऽनथेकः स्यात् । 
शखाकस्म द थवादत्वकत्पना युक्ता । यथाशरुनग्रहणेऽनुपपस्यमावात्। 
अस्थूलावि तिस्तु प्रपञ्चनिराकरणपरा । स पको ब्रह्मण आनन्द् 
इति त्वसाधारणो गुणोत्कर्गोऽपकपषरहितो भ्यपदिष्ट शतिं । यदि 
श श्रुत नादियते, तत्रा अपवर्गोऽप्यथेषादः किं न मधति । भत 
एव सवशक्तिस्वं शष्टत्वमिन्यादयः परस्याऽस्ाघारणा गुणाः न 
केनचित् पतिषु दाक्यन्ते । गुणडृतं कायशृतं च नानात्वं यह- 
शिते तवस्माकं न दोषाय, प्रत्युताऽलद्भराय । मिक्नाभिन्नातमकव- 
स्तुरूपोपगमात् । भतः सगुणनिगुणयोभद स्याडुपपन्नत्वाद् ब्रहमेक- 
मत्रति सगुणदिश्चा्रतोऽप गतिरनुपपन्ना । तस्यापि तद्धावाप- 
सेः । न हि प्रा्तमव प्राप्तव्ये भवतीति त्वदुक्तेनेव हेतुना गतिश्चु- 
तथो शपे प्रवेशयतव्याः। किञ्च । संसारिणोऽपि खरूपतो गतिर्ना- 
पप्ने । तस्याऽपि लिङ्कशारीरगमनदिष गमनात् । 
भचु ससार जीके नाम परमात्मन आभास इति तस्य परिच्छिश्रत्वाद् 
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गतिरुपपचत इति चेत्, कोऽयमाभासो नाम ?। १ वस्तुभूलोऽथाऽव- 

सतुभूतः ? यदि तावद् अवस्तुभूनस्तदा तस्य स्वगां
पवगयोरधिकाश- 

मावः शाश्षधिषाणवत्।अथ वस्तुभूतः सवैगतश्ेव्यमावःअणुपरिमाण- 

लय मध्यमपरिमाणत्वं च भवता नेष्यते, यच्चाणुवे तवप्योपथारिक- 

भिति लिङ्कगमनादेवं गमनं पूर्वोक्त मभ्युपगन्तव्यम । नचास्माभिरि्यं 

गतिः; कर्षिता । भुतयोऽत्र प्रमाणम । परषिधासु च गतयो कश्यः 

न्ते | पतेन प्रतिपधमाना इमे मानवमावर्तं नाषक्तम्त इति । तथे 

ह घै तदिष्टापूर्ते छृतमित्युपासते त चान्द्रमसमेव लोकमभिजा- 

यन्ति । ते पव पुनरावक्षन्ते तथोशरंण तपसा ब्रह्मवर्येण भद. 

या विद्ययाऽप्लानमन्विष्यादिव्यमभिजायन्ते, 
पतद्वै प्राणानामावतन- 

मेतदसूतममयमेतत् परायणमेतस्मान्न पुनवसन्त इति प्रहे, घु- 

ण्डके च, सुयेद्धारेण ते विरजाः व्रयान्तीति । कटषध्ीषु ख परबि- 

दाप्रकरणे, शातं चेका च हदयस्य नाञ्य इति । परविधायामेष 

चेतरेयके थयते । अस्माललाकादृकम्याऽमुप्मिन् खग 
लोके सः 

वोन् कामानाप्त्वाऽमृतः समभव्रहिति । चवं तत्र गीताश्ु जा- 

ृस्यनादृी विभागनेक्तं । भग्नत्वं हि भेजिर शति पुराण 

थ । ननु गनिभुी वाजसनेयके ददैति विशपणाशिहं कल्पऽनाह 

त्ति; करपान्तरेऽस्यादृत्तिरितिचत् । न । $ोभून इति बद्नुबदि- 

तू । यथां राजसुये ब्रह्मण गृह महिष्या 
गृ यवमा दादश 

रवीपि र्धकं कक्लम्यानीति विध्य दवोमूनः निषपदिष्युकम । 

तश्ेकास्मिन् हते पुनरपि श्वभूत दस्युपतिष्ठतं वषत् । इट कण्व 

इह करप इति स्वेकदपम्यामिराङतिनिरशाव 
। सपि युगभ्वा- 

सरे कल्ये अन्यह्मिन् वेत्यनष्यवस्प्रनाद् आकुनिष्यषा युकः 

अ्ेवावसमाम्नातानं पर्ेकत्ववद् वाक्यमदाव पदानादसिर्विधी 

यते युगपद स्ैकर्पानादुलिरवावतिष्टन । तश्रारि्मिक्लव कथये 

ल॒ कल्पान्तर इति अपरस्मिन्ये विधीयमाने वाक्यम बरनि 

जारः । यथा प्रहे सम्मा्ीति सम्पररगे विधीयमान स््रहषु धा- 

तिः । हत्रैकस्येति पुर्विधीयमाने दाक्यमेदस्तद्वद हापि अभनाहु- 

सिम विधीयते  ब्ानीमिेति प कि विशेषणं स्यात
् । तस्मा. 

दिद्पदमदवादोध्व पव काण्वानामिद्दपदं न पठ्यते । वस्वः 

िंरादिना गत्वा एरमारमनि रिङ्खयकयो ग प्रागिति 
भूतिसप्रष्यी- 
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अप्रतीटम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा 

दोषात् तत्तु ॥ १६ ॥ 
करमसुक्यधिकारिणः प्रारब्धं सुक्तवाऽपरालवेन पुरषेण श- 

पिताः परमेव ब्रह्म प्राप्तुवन्तीति सिद्धम । त्रदं सन्दि्तेऽभभि- 
रादिरोकपाप्निपासनाविशेषफलम् । एवं सदऽमानवः पुरुषलतान् 
र्वान् ब्रह्म भापयत्युत कांश्विदेवेति। किमत्र युक्तम्। सर्वनिपेति। 
यतोऽविरादिमागंगतानामने ब्रहममरापएणाथेमेव स नियुक्त ल्ततोऽन्यया 
करणे हेत्वमावाचयेव स कर्तेति प्रापे, उच्यते । श्रुती ब्रह्मलेनैव 

निश्चीयते । विधाकमोक्षिपता च गतिः संसारतरणी युज्यते । 
सष्यलोकमतिक्रम्य कारणे ब्रह्मणि सुश्मशारीरस्य कशारणा- 

इपमना विखयः। तथाचा्, परेऽव्यये सवे एकामषन्तीति। पुरषा- 
धणाः पुरषे प्राप्यास्तं यन्तीति । यदुक्तं ब्रह्मलोकेष्विति बहुवचनं 
भावकदपत इति । तशचोधं ब्रह्मणि संख्याभावषानन । एकतवे हु- 
तव॑ पादाबहुरववदेव व्रष्टष्यम । अदितिः पाशान् प्रमुमोक्े 
तानिति । तत्रैकस्मिन् पादो बहुषनं साधुत्वाय .धयुज्यते । 
विभक्ते द्वावर्थौ, संस्थया, कम्मादयद्च । तत्राऽविषक्षितायाभवि 
संख्यायां सप्तमी निमिखमात्रविवक्षयाऽधकट्पते । ब्रह्म सर्वभो- 
गमिभिसं सवेप्रपञ्चनिमिस्तमिति निमिलसप्तम्येवेत्य्ोष इति । धवं 
भस्करा्ायेमतेभ्पे भोगजनकप्रारण्येनेव गमनम् । बअह्यणि मो- 
गच्छ बरह्चे्छयेवेति फलति । तेन सिञाम्तवदेथाथः । गम्द्वि्ारेतु 
तम्मते जीवस्य ष्यापकत्वावुपाधिगमनदेव गमनमितिभेदः ॥१५॥४१३॥ 
- ` अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा शेषात् तत्- 
[| पृषोधिकरणसिखमतुषदम्तः पस्तुयमानमवतारथन्ति # क 
यादि # । # तत्रेति # । सिद्धे परातिङ्पेभ्ये । $ स्थानि 
ति #। तदुपासनावतः। पूषपलप्रन्यः स्पष्टः । सिद्धान्तं व्युत्पादय- 
न्तः सूर ष्याङ्वेम्ति । + उच्यत इत्यारि » । भहवाः4 इात्देल- 
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 रवत्रोपासनाया उक्तलादृपास्येषु “ भगवदिमूतिरूपतेन शुद्ध्र- 
हमरूपेलप्यतयातं ज्ञात्वा श्रुतिग्र्मलापासनायाः फलसाधनत्वं 
वदति, न दषास्ये ब्रह्मतामपीति मन्वाना य उपासते ते भरतीकाल- 

म्बना हत्युस्यन्ते । "तथाच ससपि वेद बिहिततेनोपासनायाः 
तत्वेन सफरताव तत्फटलेनोपासकानामर्थिरादिलोकपाप्ताषपि 
तानऽमानवः पुरुषो व्रह्म न प्रापयति, किन्तु शुदधव्रह्मलं ब्वाला- 
य उपापतते तानेष ब्रह्म प्रापयतीति शादरापण आचार्यो मन्यते। 
तत्र हैतुमराह । उभयथा दोषादिति । बप्तुतो यदृब्रह्मरुपं हा 
भब्रह्मलनिश्चय उपासनार्थं च ब्रह्मतेन भावनम्रमुमययथा करणे 
दोष सम्पद्यत इति तस्य न ब्रह्मपाप्तावधिकारोऽलीति युक्तं 
हदनयनमियथेः । तथाच श्रूतिः । अपरश्ेव सत भवति, अपद् 
ब्रह्मेति वेद चेदिति, योऽन्यथा सन्तपात्मानपन्यथा प्रतिप्यते, 
छ तेन न छृतं पापं चोरेणात्मापहारिणेति। एतं हइानमागीय- 
ब्यवस्थायुक्छा मक्तिमार्गीयस्यापि तामाह । तत्कतुश्वेति । पर्व 

श्पैवार्धः-भुतितहमत्वेनेत्यारश्य, मन्धाना ₹त्यम्तम् । तथाथातर्स्ि- 
ह्ष्वनोपासमं प्रतीकमिति पू, न प्रतीक शति सूत्र उकमतो च वथो. 

पासते तथा$तथथ सत्यपीतिशप्रतीकालम्बनत्व तषां सत्यपि।तथाण 
थथा पूत्रकाण्डतास्प्य ब्रध्णीत्य््वा कमेण्येव तत्पयमवधार्यं 
तात्य््नमेन यजतां खगांयनम्तरं पुनराषसिस्तथा भजापि ध्रवी- 
काटम्बनानां तात्पवंश्नमेण तथोपासत।सचलाकमोगोततरम आह 
सिरथवा कायत्थयावधि तत्र वासो, न तु विधावरात् सतः 
पू मुक्तिरिति भगवत आखायस्याराय दत्य्थः । देतु ध्याङुषै- 
न्ति । # धस्सुत इत्यादि * । एतयो षत्वे मानत्वेन वथावथं शु- 

। # तथायेत्याहि # । तेनाजैतावव दोषावमिचे- 
लावित्ययैः । सु्रशोषं भ्याकशुमवतारयन्ति । # पं इनिश्थादि 9 । 
आाङु्न्ति । # स्वनित्वाहि # । मस्मिन् पल शकारायेग्यत्वय 
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मद्धक्तियागेनेति बाक्याम्न तस्थोपासनापेक्षतिन परतीकादिसम्मा- 
वना । तत्र कथञ्चिद् यदि बाञ्छनीति बाक्यादिच्छामात्रेण त- 
द्वोगकरणानन्तरं भराचीनमगपरद्धननलक्षणक्रतुश्च नीयते ह्यर्थः । 
वस्युतस्तु भक्तस्याऽपानवपुपपेक्षाभावाव स्वथमेब ब्रह्मलोकान् 
प्राप्रोतीति हापनाय प्रथमान्त उक्तः । ननु ब्रह्मणोऽधिकं न 
कििदस्ि । न तस्समश्वाभ्यधिकश्च ददयत इति श्रुतेः । शवं 
सति छान्दोग्ये सनक्कुपारनारदमेषदे स॒ यो नाम ब्रहमलयुपाक्च 
्यादिना नामवाद्मनःसङ्करपवित्तध्यानविह्वानादीनां ब्रह्मले- 
नोपाप्नमुत्तरोरं पूरस्माव पवस्माद् भूयस्तं चोष्यतेऽतो न ॒त- 
ह्यत सर्वेषामुपास्यानां षक्तु शस्यामितिचेत् । मेवम् । षिभूति- 

ककण््यैर 

इत्यरुख्या प्रकारान्तरमाह: । # वस्तुन इत्यादि # । तथाच सुते 
नयतीति करि लटूप्रयोगात् ततक्रतुरिति प्रथमान्तप्रथोगाश्चैषं 
कायते । यो ब्रह्मत्वेनाङ्ोपासनकलो स तत्छतुंभरूः सन् शवयमेष 
द्षारमाने भक्तिबरेन नयतीति न प्रयोगव्यत्ययोऽपीति। पतेन निब- 
ण्ठे, सुर्यादिरूपधृश्रह्ेत्यस्य प्रकाशे भक्तिद्धारा नाङ्गत्वं यदृङ्गोषा- 
सनस्थोक्तं तत्समर्थितं जेयम् । उपास्यरूपाणामसस्थेन कानस्थ 
तेष्वप्रह्महानस्य च यदोषत्वमुक्तं तत्र शाङुःते। # ननु ब्रहर्ण ईत्था- 
दि #। # गतो न ब्रह्मत्वं सर्वषामुपस्यानामिति #। 
वाकाद् न ब्रह्मत्वं मूमध्यतिरिकोनामुपास्यानामः । तथा तेषां 
ब्रह्मत्वस्य वाधित्वाेष्यसत्वाऽप्रह्मत्वहानयोवं दोषत्वमिति पू्थोक्षः 
सुत्रार्थोऽसङ्कत त्यथः । समादधते + मेकमित्यादि # तथाच येक 
मण्यकमनन्तरूपमिति शरुत्या बह्णाऽनन्तरूपत्वान्नामाविषु लीला 
मिच्छया न्यूनाधिकरगुणग्राकर्येन भ्यूनाधिकमविश्पि श्यामिन्नत्वा- 
द् बरह्मनस्नेकत्वासे इयेनं ब्रह्मणः समाभ्यधिकराहिर्वहानियंथा चिः 
स्फुलिङ्गा नाप्रः, यथा च विस्फुलिङ्नां तं- 
थत्विऽपि तेषां नाद्मिस्वहानिस्तथेति तेषां श्हत्वाप्नापयासष्यतथा 
त्वह्वानयोदोषत्वमध्ुण्णमिति पूर्वोक्तं सूत्रम्यास्यानं साण्वेदलयथेः गदु 
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इ्पाणां नियतफष्दातृतराद् येन श्पेणास्यफलदान तत्राधिक- 

गुणपाकल्ये योजनाभावात् तावन्मा्रगुणभरकटनं येन श्पेण ततो- 

ऽधिकफलदानं तत्र हतोऽधिकगुणपकटनामिति पूषस्मादाधिक्य- 

ुरयते। एवमेव स्त्र । नियतफरदानं तु खतन्ेखलवार्टीला- 

इ्पपिति नाऽनुपपननं कित् । प्रनिमादिष्वावाहनेन सभिहिते 

विमूतिष््े तद्धवते पूजाम तु मक्या तत्र मकरे तथा । गुरो 

तु, शब्दे पे च निष्णातं ब्रह्मणीति विशेषणवण्छेन भगवदाबे- 

कात् तत्र तद्धावनमिति सर्वम्दातम् । अपिच वादरिजेमिनिम- 

तोकंनन्तरं समनोक्या तत्समानत्रिपयलमत्रापीयवगम्यते । तत्र 

च कार्त्रह्लोकपाषिपर्रह्मापिरिपयतमुक्तं पूर्यो्रपक्षभेदेन । 

बादिमोे पतिशेषस्येगोपस्यत द्विशेपाणां चाविधकतवादुपास- 

नानां सर्वां परतीकतदूपलमेव मिद्धधति । एवं मयऽपरतीका- 

हम्दनान्नयतीति ऋता व्पमिन बरादरिमतानुमारिण उपापकस्य 

इवः [ ""ग्भरिकी ज 

तेषु किमिति ब्रह्मरप्वाप्रहः क्रियते । यथा प्रतिमायां शालप्रामे 

गुरौ ख देष्बादमात्रण पूजया कलासिङ्धिः शासरप्रामाण्यास्षथपा- 

श्वङ्पस्विति कुतो नाद्रियत श्यत भाहुः । + प्रतिमादिःभ्वस्यादि # 

अथादिपदेन सुर्योऽमन्राह्मणा गाव शव्यापूक्ताना पूजापद्नां संप्र- 

हः । भावा्टनेन सन्निधानं च अस्स्वग्नो हदये सूर्य इत्यापुकस्य नि. 

ह्यसन्निधानस्थाऽ््युपलक्षकम् । तथाच प्रतिमादिष्यपि शस्प्रामा- 

शवात् कथन तद्र पसं भ्रिधानमेव तततत्फटगानादिपयाजकं, न 

तु बुदधिमात्रमतः शाखादव तथा ग्रह इत्यथः । अत्र्पिद्रयमता- 

छृश्यनम्तरं स्वमतकथनस्य तात्प स्पुर्दाकुवम्ति । # भपिचत्य। (ड, 

क ्रतीकतदूपत्वामिनि # प्रतीक्कापासनकङपत््रम् । # एषं सनीत्या- 

दि # ब्रह्मणः प्रतीकालस्बनाप्राप्यत्व अङ्ुरू पालम्यनप्राप्यत्व च स. 

ति। मप्रतीकालस्बननयनकथनं परप्रातताधवंपोदलकत्वन सिद्ध- 

वीति किव तथययः। 
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न इत्यापि ब्रह्मपाह्ठिरिति हार्यते । वस्तुतस्द्षासनायायुषस्य 
सद्यडानस्याप्यङ्लासन्परतीयानामुक्तरीया वदमाभेन निरङ्गत्वा" 
दूर्विरादिपाह्ठिरपि न सम्भवति, & पुनब्रह्मण शतै निशृहा- 

हयो ष्यासस्य । एवं सति परपाप्ताविवोपोदलयुक्तं भवतीति सेव 
व्यासाभिमतेति सिद्धम । ये तु परदीकेषवब्रहमक्रतुत् बदन्तः 

पथापिविद्यायास्तथातवेऽपि बचनबलाचदती ब्रह्ममाप्तिरिति षद- 

न्ति । ततरेदमुस्यते । षचनं तु वस्तुतः पदाथस्य बोषकं, न तु 

अभ्र शाद्करमतमनुवदन्ति # ये त्वित्यादि # । # तद्वत इति # 
पञ्चागन्युपासकस्य । तद् दूषयम्ति । # तत्रेत्यादि # तस्मिन्मते ष- 
क्यमाणं दूषणमुखष्यते । विधिमिक्नं वचनं वस्तुसतः पदायेष्य बोध- 
कम् । यथा ब्रह्मावदापोति परमिल्यादिवाक्यम् । न तु कारकम्। 
यथा ज्योतिष्टोमादिवाक्यम । अतस्तत्पज्राग्निषिचाखमातिषादहिक- 
वाक्ये चेत् ब्रह्मपरा बोधयति तदेतदृष्यासोश्पधिरोधाय पञ्चाधिभि- 
ायामपि, मूरैव सुतेजा इत्यादिशुतेर्लोकादीनांप्रहमाङ्गत्वादादिद्या- 
पिमतिसुत्रश्याख्यातरीष्याङ्गविद्यस्वेनाप्रतीकत्वमूरी कायं म्।भन्ययेतां 
शति पयन् भ्यास एवं न बदेत् । नख बाधकापनोदयस्य नियम. 

स्योत्सर्गत्वेन तत्कतुम्याये तं पक्षमाधिष्य भ्यासेनाप्रतीक्रालम्बनन- 
यनमुक्त मिष्य पोधपक्षवोधकत्थान्न तद्विरोध इति षाश्यम् । भौस्स- 
िकपक्षस्य बाधक्षापनोयत्थात् । प्रृते च तत्रतुवाक्ष्यस्य सामा 
भ्यतः कलुप्रकारफलप्रकारतोल्यनियमवोधकतया पञ्चाभिवचनस्या- 
$पि ब्ह्मङ्गद्वाय ब्रह्मणो ब्रहमध्रा्ेश्च वोधकतवाद् विधिमिन्नवलना- 

ग्तरम्यायेन तत्कर तुविशेषरूपतया ब्राह्मणश्रमणन्यायेनावाधकत्वात् । 

नख विविमिसरवाक्यसयले बाध्यवाघकमावामादरणे वाक्ययोवोध्यवा- 
चअकमाबप्रसिदिविरोधप्रसङ्क शति श्म । यत्र षच्चनस्य बाधकः 
स्वमुख्यते त्र बाधवोधकत्वमेव, न तु बाघकत्वम । विधिभिन्वा- 

कवच्य कारकत्वामाबात् । मथानिदस्यव्रसङ्गः । बाधवोधादेव त- 

स्तिः । तस्मासन्पते तत्कतुभूतिब।घकर्यने, तत्कतुप्चाप्निवाक्य- 

योवप्यवाधकमावकटपने, ष्यासे तच्छरत्यषिलारापादते पुनरौरस- 
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करकमतसेख्चेद् बोधयति तदाऽप््ीकालम्बनाम्नयतीति व्यासो. 
क्यप्रिरोधाय वतराप्यप्रतीकतमूरीकायम। अन्यथा पञजाभिविचया- 
निरपिकां श्रुति पर्यन्यं स म वदेत् । नचोत्सगिक पक्षमाभ्रिय 
तथोक्तमिति बाच्यद्र । वस्य बाधकापनोध्ताद्रवनस्य चोक्तन्या- 
येनाबाधकत्वात् । यत्र वचनस्य बाधकतमुच्यते तत्र बाधबोध- 
कत्येव, न तु तथातलमिदयुपक्षणायाले। ननु मनःप्तीनां द् 
ब्रह्मते मनो ब्रह्मोपाल्त इति वदेन्न तु भरकारवाचीतिशम्दधिरस्कं 
बरह्मपदमत उपासनापरकरारप्रच्छदकलतमेव ब्रह्मपदस्य, न तु सड 

निरूपक्गलपितिचेद्, हतेदेशब्दार्थानवगपतिजृम्मितमेव, यती, पन 

उपासेतुकतवा तदृपापनाफलरं यावन्भनोगतं तत्रास्य कामचारो 
भवतीति बदिष्येल्दृपासनाया एतत्फलसाधक्रते भयोजकरूपा- 

का्कयामाह, मनो ब्रह्मेति । इतिशब्दो प्र हैतुखवाची । तथाच 
यतो मनो ब्रह्माऽनो दैतोमतदुपामनं ताद्कफरमाधकमिययः । 

अ एव, मनो हि व्रह्म मन उपासेति पूर्वमुक्तम् । सर्वभेवमेव 
हञयम् ॥ ९६ ॥ 

।\ 

निक्पक्षषो्कतया तदि चारकत्पनमिति चतसः कल्पनाः । भ- 
समन्ते तु तत्रतुपञ्चाप्रिवक्ययाः सामान्यविरशप्रमावन समान्ि- 

चयत्वमा त्र कटपनोयमिति खाघरयम, अनेस्तम्मनं गुरुत्वावुपक्षणीय- 

मिल्यथः। पञ्चाग्न्यादरिविद्यानां ब्रह्मविच्रात्य शङ्भुल । # ननु मन ई 

त्यादि # । तदूवर्यन्ति। # हेनदमित्यादि # । पूवमुकतमिनि * । 

इतिशब्द शिरस्फषाक्यकथनात् पूवमुक्तम । # सवन्रति # । मत्र 

ल्यवाश्यान्तर प्रकरणान्तरीयवाक्य च । तथाच नेत्तिरीय, यज्नं ध्र 
ह्योपासते, ये प्राणं ब्रह्मोपासते, आनन्द ब्रह्मणा विद्धान्, विश्वान ब्रह्म 

चेद्धदात वाक्येषु रतिशाददिरस्कताया अदर रोनान्मनेो ब्रहमतयुपा- 

सीतित्यादावितिकाडस्य हत्वैव युक्तेः । ननु मनभाथुपास- 
नासु ब्रह्मक्रतुत्वमसङ्गतम् । यृहक्रारण्यक्षापान्तभाग, अन्नं ब्रह्मत्ये 

१५३ 



९३७८ पपरङाशे अणुपाष्ये । 

विशेषञव दीयति ॥ १४ ॥ 

क भाहुः । तन्न तथा पूयति वा धश्नम् ऋते प्राणाद् प्राणो र्मे 
आहुः । तन्न तथा शुष्यति प्राण ऋतेऽश्नाेने ह॒वै देवते पएकधा- 
भूयं मूर्वा परमनां गच्छत ईति तयोरक्यत्वनिराकरणात् । पञ्चप्नि- 
विच्ायामपि पुरुषयोषयोलीकिकयोरेवाभ्नित्वकल्पनात् । एवं छा. 
न्दोम्ये मनसोऽप्यन्नमयत्वभावणात् तेषु भगवद्विमूतित्वस्य वक्तुम- 
श्ाकयत्थादितिखेत् । मैवम । बृहदारण्यकवाक्ये भौतिकयोरेवा्न- 
प्राणयोः पृथीभावशोषणात्मकदोषद् शनन ब्रह्मता निराक्रियते, न 
तु भरत्योपास्यत्येनोक्तयोः । तत्रैतयोदोषयोः काप्यसिदधत्धात् । भ 
स्युत वैततिरीयके, अद्यतेऽत्ति च भूतानीलयश्नपरशं सान्छोके प्रसिख- 
विरुडस्याशुत्वस्य प्राणन्छोफे, तस्मात् सवोयुषमुष्यत इति सरौ- 

युह्य, मनः-्छोके, आनन्दे ब्रह्मणा विद्वानिति ब्रह्मानन्द रूपत्वस्य च 
धमस्व धच वणेन बृहदारण्यकीये. तन्न तथति वाक्ये तद् अश्रप्राण- 
योतर्यत्वं भ तथा, न तदुक्तप्रकारेण, किम्तु शुतयुक्तप्रकारेणेत्यथैस्य 
लश्यमानत्वास्च । पवं पञचा्निविद्यास्ययोषापुरुषयोरपि भगवदिभ्- 
तिरूपयोरेवोपास्यत्वे जेयम । सवैयोनिषु कौन्तेय मूततयः प्रभव- 
न्ति याः। तासां ब्रह्म महदयानिरदं षीजप्रदः पितेति'गीतावाक्ये ता- 
सां तरदयुरूपाणां मत्तानां त्तत्कारणमावापन्नयोः श्रृतिपुरुष- 
योमौतापिकमाषन कथनात् । देवरतरतोऽक्होमस्य तत्रैव युक्त- 
श्वा । तदभिध्यानादेव तु तलिङ्गात् स इति सूत्रे तयैव सिद्धत्व 
त् । भन्तयामिग्राक्षणे, यः सवषु भूतेषु ति्ठक्निल्यादिभावणार्चति । 
तस्मान्ना सङ्गतिलेश इति दिक् । तेन यत्रोपास्यविशेषणतया बरह्म 
पदभुख्यते, यत्र धा ब्रह्मप्रासिरूपं फलम, अन्यद्वा ब्रहमप्रा्िप॑फ- 
कम, मभ्यद्का ब्रह्मत्वगमकं तात्पयोलिङ्खं लभ्यते तत्र तस्या उपास. 
नायाभध्रतीकत्वमिति बोध्यम् ॥ 

पवमन चतुर्भिरधिकरणेः सप्रकारा गण्छदृत्रह्मविदव्यवस्थो- 
कछा। जपने तु प्रासङ्गिकसुख्यने । क्ञानिमकतयोगेमने प्रकारविश्चे- 
वदोनेनाकाङ्घाविदायोदयादिति ॥ १६॥ ४ ॥ 

विटेष ख दरयति ५ पूषाधिकरणसिद्धमनुवदन्तः स्तुत 
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ह्वा्युपास्यानि रूपाणि श्रह्मरपाण्यवेति तहुपासकानां 

परपा्षिखिति सिद्धम् । करदं चिन्यते । हानमारगापार्णा यक्ति- 

मागीयाणां चाविशेषमेष परमातिस्त कशिद्िशेषोऽसीति '। तत 

उभयोरपि ब्रहमोपापकतेनाषिरेषेगेव फर मबतीति प्रति पाह । 

पिरक श्रुतिरदशयति । तेतिरीपके पठ्यते । ब्रह्मविदाप्नोति पर. 

मिति । गूढामितन्धिना सामान्यन एतावदुक्त्वा गरूहं॑तमुद्धार- 

यन्यतिगोप्यलमसियेऽनुपत्रकवेश्वलं च कञापयन्त्याह । तदेषा- 

ऽभ्युक्ता सत्यं हञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद् निहितं गुहायां परमे 

व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान कामान् सह ब्रह्मणा विपथितेति । हव 

क्तं भतिपा्तेनाभिमुलीकृरोषगुक्ता तदनुभवकरेभिरिति 

जेषः । ब्रह्मरिदक्षरब्रह्मवरदाप्नोति साक्िध्यादक्षरेवाप्रोति । 

एतावान् अर्थो, यो बेदेसन्तयर्चोक्तः । अथ, परमाप्नोती यस्यार्थं 

उच्यते, निहितमिादिना । अत एव मध्ये क्रियापदमुभयसम्ब- 

[  । कक चकर
 

ग्वतारयन्ति । # सबौणीत्यादिं # 1 # सद्ाणीति # । मनभाषी- 

नि बिभूतङूपाणि । # परपरात्तिरिति % यया कयाखित्परम्परया पर- 

रातिः । # तत्रेति # । पराप्तौ । पूतपक्षायस्तु स्फुटः । , सिद्धान्तं 

विशचेषदरदिीकां भुनिमुपन्यस्य ग्याकुवीन्ति । # तैसिरी- 

यक शप्यादि # । # साभ्भिष्यादिति # । वेदनसाक्निभ्यात् । कवु 

देष तदेव प्राप्नाति । वेदनरो्ध च, सस्यं हानमनन्नं ब्रह्मत्यनेनाकम् । 

रह्म वेह, साक्निष्यात् तदापरोतीस्यर्थः । ननु पूर्वो - 

हस्या ऽौ्ौ परमिति दवितीयाम्तस्य कतरान्वय इत्यत आहुः । 9भ- 

येस्यारि # । तथ अर्ये उक्ताया आप्नातीति कियायाः कर्जा 

ऽव्यम्वयात् तस्याऽव्यथं उश्यते । नन्वेव व्याश्याने कि दीजयत 

आहुः । # भत एवेत्यादि # । यत भाप्रोतीति क्रियापदं अध्ये उकः 

भतो तस्योभयसम्बन्धित्वमेव वीजमित्यथेः। 

जेषं व्याख्याति माकाङ्काया भपूरणाद् मि्वाक्यत
्वापरे, भा- 
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न्पिलह्ठापकयुक्तम् । तसाच मर्यादापुष्टमदेन दवष । तरादौ 
मरयादायायुच्यते । इहायमायो हेयः । नायमात्मा भ्रवचनेनेति 
श्रुया भगवद्रणातिरिक्तसाधननिरासः क्रियते पुरुषोत्तमप्राप्ो । 
एवं सयक्षरबरह्मङ्ञानस्य तत्सापनत्वे उच्यमाने तदरिरोधः स्यात् 
तेनेवमेतदथों निरूप्यते । हञानमागी याणामक्षरहानेनाक्षरमाप्रिस्तेषां 
तदेकपर्यवसायिलात, भक्तानामेव पुरूपोत्तमपयैवसायितात । 
तदुक्तं मगवद्रीतादु, एवं सततयुक्ता य इति प्रदने, मग्यविशष्य 
मनो ये भां, ये वक्षरमंनिरदश्यम् । श्रीभागवते च, भक्याऽहमेक- 
या ग्रामः, तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्ययुपक्रम्य, न ज्ञानं न च वैराग्यं 

्नोतीति पदादृत्तेशथापर्या किए कफिमिलयाद्वियत शत्यत आहुः । # त- 
त्मातिरित्याद # । # आदाविति # । बरह्मविदित्यनेन मर्यादामार्मी- 
यस्योपक्रान्तत्वादादौ मयादायाम ङ्गीकतस्य, यो वेदेत्यनेन ग्रन्थेन 
व्यवस्थोच्यते । तदेव विवृण्वन्ति । # शहायमाशाय त्यादि # । 
# इहेति # । अस्मिन् व्यास्यानपक्ष । # नायमात्मेत्यादि # । अत्र 
भ्रवचनपदं वदे रूढं, तद्र वाच्यतासम्बन्धन तदुक्तसाधनान्युष- 
लक्षयति । मेधा धारणावती बुद्धिः, सा च पुरषनिषठस्पामायिक- 
साधनानि श्रुतं चागान्तुकानि । पवे मगवद्टरणानिरिक्तसाधननि- 
रासः क्रियत इत्यथः । # पवं सतीति # । पुरुषोलमप्राप्तदैरणेक- 
रभयत्वे सति । # उच्यमाने इति # । प्राञ्जलतयोख्यमनि । # त. 
दिरोधः स्यादिति # । नायमात्मति श्रुतिविरोधः स्यात् । नन्वस्य. 
धं निरूपणं तथापि पूर्षोक्तदापाणां तु न परिष्ार श्यत आहुः । 
# शनेत्यादि # । * तदेकपयवसाथत्वादिति *# । मुण्डके धनु- 
हित्वेति मन्त्रे, र्यं तदवाक्षरं सोभ्य विद्धीति भाषणात् तकलु- 
व्ययित तेषां तदेकपयंवसानात् । तथाच बाक्यमेदपवाबखिश् 
नात्र दुषणमित्यथेः । नन्वेषमक्षरपाप्तावपि अक्षरस्य पुरुषोशमधत्या- 
सन्नत्वात् तत्प्राभिरपि कुतो नाद्रियत शत्यत आहुः । # भक्तानाभिः 
त्यादि #। ननु भवत्येवं तथापि कश्रपक्षादोषः कथं एरिहाषं शल- 
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प्रायः श्रेयो मदेदिरेसादिना । तथव ब्रह्मविदं बेद् पवान् 
णते तदा भक्तिर्देति । तलसुरमाबे सति सयं तदृदि प्र्टी- 

भविष्णुः स्वस्थानमभूतं व्यापिवैकुष्ठं तद्गुहायां हृदयाङा्े पक- 

टीकरोति तव परमध्योपशब्देनोच्यते । अलोकिकप्रयोगेण त- 

स्यालौकिकलं ब्ाप्यत । यथा स्स्थापितं वस््वशश्यं दशनयोग्यं 
भवति वथात्र भगवानपीति हापनाय निहितपित्युक्तम् । तथाव 

परमाप्रोतीति पदषिदतिरूपलादस्य गुहायां परम व्योम्नि नि- 

हितं यो वेद स, नास्य माणा उत्कामन्तीहैष पमवरीयन्ते बरहष 

सन् वबरह्मप्येतीति श्रुयुक्तरीया परमाप्रोतीययेः सम्पयते । अथ 

शद पएषिपागऽ कृतस्य व्यवस्थामाह, सोऽशनुव श्यादिना । अ- 

त्राऽयममिमन्धिः । यथा स्यपरकटीभूय लोके लीरा करोति 

यप च्यः छलः 

त आहुः । # तथाचेत्यादि #। तस्येति # । परमभ्योमहूपस्याक्षर- 

स्य । # अस्येति # । निहितमित्यादिवाक्यस्य ˆ । तथाच यः पूै- 

कलो उक्तस्तस्यैव वरणेन भाक्तप्रा्तो मगवद्धामरवाक्षराविभोषि 

पुदपो्तमभ्मपिभवतीतिं तनेष कश्राकाह्ापूत्तिरिति न कोष्पि 

कोष त्यथः । तथाचैवं विहितं यो वैन् सानुगे भोरमवानुते 

राक्नोति। भश्वेतावता व्यास्ययस्थ यजुषो विषरणे लिखे सवौ 

कामानिति शेषस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुः । # भथेत्यावि # । 

तथाथाऽस्मिन् पके सोऽश्नुन इति क्रियापदस्य सम्बन्य 
एति दोघना- 

ऽश्रवतारणे सोऽश्नुत इत्यपि संगीतम् । तथाचायं शेषः षू- 

एिमार्मीयफलकोधनाथः । तथा सष्येवं भुतियोजना । भव्रा्नुते 

` इति क्रियापदं संयागपृथकरवन त्रिधा सम्बध्यते । सत्य कानमनन 

रह्म यो वेद, सोऽ्नुते। साश्निष्यासाददामक्षरं ब्रहैव प्राप्रोतीधथः । 

यः पुनवैरणसहषृतो गुहायां परमे व्योमन् निदितं परं ब्रह्म पुरवो- 

सपर वेद सोऽदतुने अथास पुरयो्तममेवा$दनुते । ् रह्चेब सन् ब्र्या- 

व्येतीवि शुतिषात् पुदषोसम्नायुग्ं परप्नातीस्ययः। यः पुनः पूष- 



९३८२ पपरक अणुभाष्ये । 

तथाऽबनुग्रह्क्षाव खान्वःस्थितमपि भक्तं परकदीकृय वत्सेशति- 
शयेन तदश; सन् सखलीलारपानुमवं कारयतीति प भक्तो ब्रह्म- ` 
णा प्रब्ह्मणा पुरुषोत्तमेन सह .सर्वान् कामान्ुतं इति। धका- 
रादुक्ता श्वुतिः स्मृतयश्च सेग्रन्ते । एवं सति हानमार्मीयाणा. 
मप्तराश्निरेव, मक्तानापेवर पुरुषोत्तमात्निरिति सिद्धम ॥ १७ ॥ 

इति श्रीबेदग्याप्तमतविश्रीवस्छभाचार्यविरचिते ब्रहमपरूत्ा- 
ऽणुभाष्ये चतुथाऽध्यायस्य तृतीयः पादः 

समाप्तः ॥ ४ ॥ ३ ॥ 

मक्षरगर्मवित् ततस्तन्निहितपुरुयो्तमवित् पुरुषोत्तमे लीनोऽस- 
स्भावितर्कीलारसानुभवः स चदतिहृपया श्ुखपुष्टमार्मे इतः सन् 
विपश्चिता ब्रह्मणा पु्षोत्तमेन सह सवान् कामान्नुते । नथाचात्र 
्रह्मषिवस्ततो वरणसहृतस्य ततो भक्तिसहरूतस्य कमिकेव व्य- 
चखा बोध्यते । सौरस्य चकारस्य प्रयोजनमाह: । # चकारादि- 
ल्या # । अतो शनमक्तिमार्गीययोरुक्त विशेषस्य भुत्थैव ददीना- 
नेका व्यवस्य, किभ्तूक्तरीतिकधिरोषव शैनाद़ू षिरोषश्त्येषव सेषः 
सिद्धः ॥ पतेनाऽहप्रहोपासकानां सायुज्य, पृथगाप्रहोपास्कानां भ- 
छानमिव परात्तित्तत्कतुभ्यायादिति सिं हेयम् ॥ 

विकाराखम्बनाच्नयतीति बादरायण आचार्यो अन्यते । उभयधा 
अदोषाद् । अनियमः सर्वेषामिति तार्वीपिके सूते श्ुतिस्मुतिभ्यां सर्वे- 
धामेव ब्रह्मलोकगत्युपपादनात् । तकत्कतुश्च । अस्योभयथाभावस 
समको हेतुर्श्व्यः। यो हि ब्र्मक्रतुः स ब्रह्मैश्व्यमा सीदेदितीष्य 
ते तै यथायथोपासते तदेव भवतीति तेः पञ्चाभ्निविच्ायां बह्मा 
विभावणं त्वाहत्यवादत्वाद् उत्सगवाधकम् । भतसतदभाके भौसर्नि 
केन ठत्तुम्दायन ब्ह्यकतुनामिड तलासिर्नतरेषामिति शाङ्करमर्त 



$ अध्याये १ ¶ादः। १३८३ 

तिदसङ्गतमिति प्रागेवोरम।॥ मास्कराच्चायास्तु, मनभासुपासनोनां प्र 
तीकत्वमेवाङ्गीहृत्य तदारम्बनव्यतिरिकताग् कायैबरह्मणो हिरण्यगर्भ" 
स्यापासकन् परब्र्मोपसकांश्च नयति । त्र हेतुः । उमयया शोषा 
तज्नापि हेतुः । तत्कतुश्चेति । तथाचेकत्वमाषनया भात्मकतुः परमा. 
रमाने प्रति । दैतक्तुश्च कायं ब्र्चति । नच दवैतोपासकानां कथं 
कायंब्रहमप्रातिरिति शङ्ाम । पञ्चाग्निषिधायां, शखः पतः एण्यलो- 
को भवतीति श्तेः । नच, परं जेमिनिरिति सूत्रे परब्रह्मणा पव ब्रह्म. 
पदार्थत्वेन निश्ितत्वाद् दैतोपासनायां तदनङ्गीकारे पूवोपरषिरोधं 
एति शद्धाम । कमसुक्तिसधोभुक्तिमेदेन पुकतर्दविध्याद् दतोपास- 
कानां हिरण्यगभेप्राप्त्यनन्तरं षहुकालेनोदये परपापिः, साक्षाशृष्रह्मो" 
पासकानां तु शीषे तद्पाप्तिरिप्यविरोषादिष्याहुः । भत्र मतभाचुपाः 
सनानां प्रतीकत्वमनुपाद्यम् ॥ 

रामानुजावायास्तु-रतः पू॑सूतर, महव ध्व रोमाणि विपूय 
पापं चन्द्र ध्व राहुमुखत् प्रमुख्य पूत्वा शाशरमहनं हतास ब्रह्म- 

लोकममिसम्मवानीति भुला सम्भाय्यग्रह्मलाकस्य अहृतत्वध्राष- 

णात् सर्वबन्धविनि्मोंकस्य च सक्षाच्छाषणात् परब्रह्मलोकस्य 
नित्यत्वमङ्गीकृत्याऽस्मिन् सत्र उभयथा चति पाटमङ्गाृत्य मनभा- 
शुपासनानां पूवैवद ध प्रतीकत्वं चाङ्गङतय, अप्रतीकालम्बननयनप्र- 
तिश्ायां हेतुमुमयथादोपमवं भ्याङर्वते । कायत्रह्मापामकनयनमान्र- 
नियमे, भस्माच्छशरात् समुत्थाय प्ररं ज्यानिदपसम्पचेत्यादिकाः 
श्रुतयः कु््ययुः । परब्रह्योपामकनयनमत्रिनियम च पञ्चागिनिविको 

नयनधुनिः कुपपेदिःयुभयस्मिन् प्क्ष दाषः स्यात् । नस्मातुमयधि- 
धाश्नयतीति । तत््रतुश्चेति भागस्य च, तन््रनुम्नथोपसीनत्तयेष 
्राप्नातीलथं इत्याहुः । तन तन्पतेकप मनमाचुपासननां प्रतीकतव- 
मत्रतिषायुपादैयम् ॥ 

तम्मतचोरस्तु वद्देव सू व्याख्याय, विष्णुदेषाद्, ऋतं सत्यं 
वरं बरह्येति अहानारायणोपनिषन्मन्त्रं, परात् परतरो ब्रह्मा तत्परतः 

परतरो हरिः। तत्परात् परतरो दीश ईति शिवसङ्कर्पसक्तमन््र, 
जारायणं परं द्यति ख महोपनिषन्मन्त्र, विन्वाधिको सत्र इति श्वेः 

ताश्वतरमन््श्चोपन्यत्य, त्रिलोचननीलकण्डादि विरिष्मुमया शवलि" 
तमेष परमे्वरङपमुवाद । तदस द्रुतम् । महातारायणोपनिषहि भ- 



९१८५ समशाशे अणुभाष्ये । 

पोरणीयानित्यनुषाके महिमान्ीशमिष्युत्तवा रेशस्य परमेश्वरि. 
भूतित्वेनेव सिद्धत्वात् । तं सत्यमिति मन्त्रस्य नारायभ्युषाको- , 
क्तोपासनप्रकारवोधनाय रासलीराखभगत्रस्वरूपनिरूपकत्येन ना. 
रायणपरं ब्रह्मेति मन्त्रस्य ख प्रथमान्तमारायणपदप्रायपारसंदशत्येन, 
परात्परतर इति मन्परस्य च सृक्तारम्मे, येनकं भूतं भुवने भविष्य- 
रपरिगृ्टीतेन सष, येन यद्स्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिबसङ्क- 
उपमस्स्विति मनक्तस्तथात्वं प्रक्रम्य परिततया तन्माहात्म्यषोधक- 
त्वेत मनसश्चानन्व् वर्स्यां ब्रह्मानन्द तमकत्वेन सितया तत्र रिष. 
भाहा्म्यवोधकताया अशक्यषचनत्वन, विश्वाधिक इति दवेताश्व- 
वरवुतीयाध्यायमन्त्रस्य च फेवलब्रक्मस्वरूपमुपक्षम्य परितस्वेन ति~ 
लोचनादिषैरिष्शस्यानुकतस्वेन तदमिमतरूपाषोधकत्वेन ततुक्तानां 
सर्वैषामव मन्त्राणां ततुक्ताथानुपषटम्मकस्वात् । इदं यथा तथा प्रह- 
लेऽस्मामिर्निपुणतरमुपपादितमिति नात्र प्रपऽष्यते ॥ 

माध्वास्तु-प्रतीकं देह उदि यषां तत्रैव दरोनम्। नतु 
व्याप्ततया कापि प्रतीकालम्बनास्तु ते । अप्रतीका देवतास्तु ऋषीणां 
शतमेव च । राहां च शतमुद्दिष्टं गन्धवादिशतं तथा । पतेऽधिका- 
रिणो ष्यापिदरेनेशन्ये न तु कचित् । अयोग्यव् दाने यत्नाद्धेदाः पूथ- 
स्य चापितु। अप्रतीकश्चयायेहिते यान्ति परमेष तु । स्वदेहे घ्र 
ह्यरषयष गच्छेद् ब्रह्मसलोकताम् । ब्रह्मणा सह सभ्पात्त स्षहरि परमं 
पदमिति गारुडवाकष्यान्युपन्यस्य कश्चित् कायं कोंथित् परं नय- 

ति। उमयपक्षोक्तदोषात् । परप्राप्िपक्षे गत्यतुपपरस्यारिरीषस्योक्त- 
रवात् । कर्थप्रापिपक्षे च प्रह्मदा्दाऽमुख्यत्वारिवोषाणामुक्तत्वारि- 
लयेषमराहुः । तत्र॒ गदयनुपपरयादिदोषाणामद्टादिना भाष्ये एष 

परि्ृतत्वा तुष सीना वयम् । . 
विशोषव्शनसुत्रे च, यवक्नाम्नो गतं तत्रास्य कामचारो मवतीत्या- 
दिभुतिनांमादि्ागपयेन्तेषु प्रतीकोपासनेषु फलविशेषं च दशेयती- 
ति प्रतीकारस्बनान् वजेयित्वा नयतीति सिद्धमिति शङ्कुरमास्कर- 
रामाजुजाथायौ भहः। तसु मनोनामादुपासनानां प्रतीकतानिराकर- 
गेन कलबिरोषमवनस्य च भगवदिच्छया मगवदिमूतित्वात् साध- 
वेनैव निरस्तम् । यसु रेषो, विष्णुलोकापेक्षया शिवलोके विशो ष्. 
शैयतीत्याह । तद्रि प्रहस्ते निपुणतया दूषितमिति ततोऽबधेयम् । 
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प्ाप्वास्तु-भन्तःपरकाशाः ब्रहिःपरकाशाः सवेप्रकाशाः देवा 

, धा स्वप्रकाशा ऋषयोऽन्तःप्रकाशाः मायुषा पव बहिःधकाश्ा इति 

काचिरचतुदरिलाथुतिषिशेषं दश्यती्याहः । त्रापि भुतेरप- 

सिशत्वावुदासीना षयम ॥ १७॥ 

इति श्रीमदलभाखायेचरणनखथन्दनिरप्तहृदयष्वाम्तस्य 

पीर्वाऽम्बरात्मजस्य पुरुषोत्तमस्य हतो भाभ्यप्रकाश्े 
चतुथांष्यायस्य ठतीयः पादः ॥ ४॥ २॥ 

१७४ 



अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
[= - मीं ~ = शवक „ 

सम्पदयाविभोवः स्वेन शब्दात् ,॥ १ ॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमिलयुपक्रम्य सोऽश्नुते स्वान् कमान सह 

` ब्रह्मणा विपश्चितेति रैत्तिरीयके पठथते । ततनद सन्दि्यते-करिम- 

स्तःस्यित एवादनुते, उत पुनजनन्म प्राप्यति । तत्राऽन्यस्तनुपप- 

कञः । न स पुनरावरसते । तेषामिह न पुनरात्तिरस्तीयादिश्रुति- 

विरोधात् कर्मामाव्ति प्रप्त प्रतिवदति । सम्पद्य ब्रह्मसम्प्रापि 

स्थितस्य जीवस्य परभोरव्यनुग्रहवश्चात् खरूपात्मकमजनानन्ददि- 

सम्पद्चाविर्मावः स्वेन शब्दात् ॥ द्वितीये पादे सयोयुक्तिक्रम- 

भुक्तो; प्रकारा दर्भितस्तदनु वृतीये कममुक्तो प्राप्यस्वरूपं श्रा 
पिप्रकारे च दरौीयित्वा समो क्षानमार्गीययोः सदचोमुक्तावप्यक्षर- 

प्ासिपुरपोत्तमप्रासिरूपः फले विशपोऽस्तीति दरषितेम । इदानीं त- 
सपुरपोत्तमप्राधिरूपं फलं कथमनुभवर्तत्यतस्तस्रकारः, कीदशं च 

पुरुप्मस्य खरूपमिलयतस्तस्कारञचद्यतवस्मिन् पद विचार्यत ई- 

ल्याशयन सुप्रमुपन्यस्य विचारमारभन्ते । * ब्रह्मविदिव्यादि + । 

# तन्नरं सन्दिह्यत इति # । यथ्न्तःस्यिताऽदनुते तद् स इति मोग- 

स्थातन्तरयबोधकप्रथमाविभक्तयनुपप्तिः । ब्रह्मणि लये मद्ाभ्मा- 

यात् । यदि बाहिभूत्वा तद्रा आङ्ृस्यापस्या परप्राप्तमुक्तित्वभङ्ग श््यु- 
सथथाऽपि दाषाददनुन इति विवरणं सन्दिह्ठतं स्यथः । 

ूरवपक्षमाहः । # तन्रन्यादि # । तथाच ब्रह्मलोकषसम्पक्तो 

यत्र पुनराद्स्यभावम्तन्न साक्षाद व्रह्मप्राकषानां कुतस्तरेसम्मावनत्यपुन- 

रदृतिश्रतिधिरोधापेश्चया विमक्तयथमात्रवाधस्य स्वर्पद्ाषत्वाद्- 

न्नरित्येव युक्तमिति प्राप्त तयेत्यर्थः । सिद्धान्तं भ्याङुर्वम्ति । # सं- 

पद्त्यादिं # । # ब्रह्म सस्पद्यति # द्वितीयपादोक्तरीत्या वागादीनां 
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` समायां त्त आविभोवो मवसे ।भगवदधीनलङगापनायास्य ततर 
क्तं नोक्तप्. । ननक्तं न स पुनरावर्तत इवादिश्रुतिषिरोषः 
क्मामावश्च बाधक श्यत आह । सेनेति । खर्ब्दोऽत्र भगव- 
द्राची । तथाच ेगवत्स्ररपवरलनेवाविभीव इयः । एवं पलयु- 
्श्रुतिपरयादामागंविषयिणीति न धरिरोध इति भावः । तेषामिह 
प्रपञ्चे न पुनरादत्तिरस्तीति हि श्रतिराह । खीखयाः परपजाती- 
ततत् तत्राविरभाविस्य निपेधाविपयतादपि न विरोधः । अर 
प्रमाणाकाङ्कयामाह । शब्दादिति । सोऽश्नुते सवान् कामान 

प्राणानां ब्रह्मणि चयोर, प्रह पेश ् रहमेव मधति, प्रेव सन् ब्रह्मा 

प्येतीति भलया ब्रह्मणा सरैहीमावं प्राप्य । # आविमाव (ति # । 

खघ प्रह्मभिन्नतयाऽनुभवविषयत्वयोग्यना । # अस्य नतर करं 

नोक्तमिति # । जीवस्याविभोवकशृत्वं नोक्तम् । स्वनेति पक््मव- 

ता व्याङयैन्ति # नन्वित्यादि + । मगवास्वरपवठनेघाविमोव 

इति #। छान्दोग्ये भूमविधायां तस्य ह वा पतस्यैवं पयत एवं म- 

न्वानस्येशर विज्ञानन आत्मतः प्राण हृत्याचुपक्म्य, मन्मत माविमौ- 

वतिरोभावूावातम तनोऽन्नमित्यादिभाकान्तस्य ब्रह्मसम्पन्नस्यापि प्रदम 

स्वङपतरटेनेवाविमांषः । एवं हेत्वस्तरकशनेन कमामावातमक्षमावि- 

भौ वधाघकं परितम । पलनेवापुनरादृशिधुतिवगधाऽपि परित 

इत्याहुः । # वं सतीत्यादि # । न विरोध इति # । बिषयनदान्न 

विरोधः । तनु ति पुटिमागंस्य मर्वावमागपिक्लवा जघन्यत्वाप- 

त्तिरिस्यत माहुः । # नेरमिहेत्याह # । यापि न स पुनराषसत 

इति भुनाविह नेति विशेषो न शध तथापि पञ्चप्रिविचायामक्षिपु- 

सयदिचायां च तेधामिह न पुनरादृततिरततीनि, इमं मानवमावर्ते 

नावकन्त इति च यथायथ भावणादस्मिन् लौकिके प्रपञ्चे पुनरा. 

वृस्यमावमाह, न तु नित्यायां मगवल्वीलायामर्पाति भुतिषिराधा- 

ऽमावश्च पुमा कथमनादृतिसिद्धिरित्यना हतुं वदतीत्वाशयन 

अथतारयम्ति । # मत्रेत्यादि # । ध्याकुषम्ति । + सोऽत शत्या- 
| , 
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क ब्रह्मणा विपश्चितेति श्वतिः पुरुषो्मेन सह पवंकामभोगं ब- 
दति । सष च न विग्रहं विना सम्भवतीति शुतिबलादेष तथा भर- 
नतष्यमित्यथंः ॥ ९ ॥ 

हेलन्तरमाह् । | 

भुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥ 

अ्रोपक्रे, ब्रह्मविदाभोति प्रमिति वाक्येन परपाप्िरक्षणां 

द परति्ठाय हि तदृविदतिरेव सोऽस्ुत इद्मादिना क्रियते । 

तेन तवमेव तस्या्ानस्य सिद्धधत्यतोऽपि 

हेतोस्तदाविर्भादस्य न टोङिकत्वं, न चाटृततिङ्पतलमिगरयंः ॥२॥ 

हि # । तथाच पुरुषोक्तमे अक्षरापेक्षया परत्वस्य मुण्डके भावषित- 

त्वादक्षरे अगवद्धामत्वस्यापि तत्न भाषणात् तेत्तिरीये प्रजारूपत्व- 

स्याऽपि भषणाश्तस्य ठीलाख्पानतायामन्रोक्तौ मोगोऽक्षरे सिद्ध- 
ति । भोगश्च विग्रहमनम्तरेणाुपपदथ्यमानो विग्रहमाक्षिपतीति मोगबो- 

चकवाक्यङपः शब्द् वात्र तदाविभोषे परमाणमित्यथेः ॥.१॥ 
ञः परतिष्ठानाव् ॥ सु्रमवतारयम्ति । # हैत्वन्तरमा्े- 

ति # । भनु ब्रह्मसम्पत्तिरेव मुक्तिरिति सम्पक्नो भुक्त, आधिमांषस्तु 

विभागे सति श्युश्वारणाद् मवति । वथा सति खष्ट्ादाधिष बन्ध 

वव सम्माषित इति कथमाषिमीवस्य मुक्तिकोटौ प्रवेश इत्याका- 
कायाम अत्र मगवतः सकाशाद्धिमज्य यो जीवस्यायिमांवस्तश्वा- 
इ्टोकिकत्वेऽनादृसिङपत्वे येततयकरणों हेत्वन्तरमाहेस्य्थः । 
व्याकुषेन्ति। # अत्रेत्यादि 9 । # परपरापिलक्षणामिति # । बअ्ययि- 

हः परप्राधिलक्षणाम । तथाच प्रतिक्लानाद् उक्तवाक्ये भकः भरति- 

ह्िनाव् यद्याविभोवः अतिपिपादयिषितः स भुक इति सुश्रयोजना । 

तथा सति तस्याऽ्भवमोषस्य न ठीकिकत्वं, नलाऽदृत्िङ्पत्व- 
भिष्यधः ॥ २॥ 
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आत्मा प्रकरणात्॥ ३ ॥ 
ननु परस्य ब्रह्मणो निगुणत्ाव कामभोगस्य गुणपताध्यता- 

तह ब्रह्मसत्र ब्रह्मपदं सयुणततरमतो न तस्य युक्तिरूपतमि- 
त आह । अत्र ब्रह्मपदेनात्मा व्यापको मायातदगुणपम्बन्ध- 
रहितो यः स॒ एवोच्यते । कुतः! पकरणाव । ब्रह्मविदाप्नोति 
परमिल्युपक्रम्य तत्याठाद् गुणातीतस्येमेतलकरणमिति तदेवात्र 
ब्रह्मम्देनोच्यत इत्यथः ॥ २ ॥ 

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥ 

नतु ब्रह्मविदाप्नोति परमिति भिग्ग बात्रयप्, ऋम्मिक्नाऽतो 
नैकं प्रकरणमिति सगुणमेव तत्र व्रहमपदेनोच्यत इत्यादाष्य परति- 
बदति । पूर्ैवाक्येन समविभागेनैरेयप् ऋक् पठिता, न तु त्रिभा- 
गेन । कुतः । शषटत्ात । व्रह्ममिदिति वाक्यानन्तरं तपूर्वोकतमर्थं 
भरतिपाद्तेन।ऽभिगुसीकृयेपक्तेत श्रुतिरैश्यते । तेपाभ्युक्ते- 
ति । तेन पूरववाक्योक्तायमधिकृयवरगुरयत इति गुणातीतमव तद्- 

ज वास्यमिरयैः ॥ ४ ॥ 

आत्मा प्रकरणात् ॥ सृत्रमवतारयम्ति | # नन्वित्यादि #। 

# तस्येति # । ब्रह्मणा सह भोगस्य व्याकरूवन्ति । # अत्र ब्रह्मेष्या- 

हि # । # तदेषेति # । परपदेनोकतं गुणातीनमेतर । नाच्च का्य- 
कथने जगत्कारणत्येन स पव परिच्ाथितव्य शति ध्यापकत्वेऽपि 

विरङघमौधयत्वाचथा सृष्ागिकं स करति, तथा ते मजना- 
इऽनन्दवानायाविभौष्य मोगमपि कारयतीति न तन कार्यण तस्या. 

विमौषस्य भुकतिकोटिगत्वमङ्ग श्स्यथः ॥ ३॥ 
अविमागिन इषएन्ात् ॥ अधनारयन्ति । # नन्वित्यादि # । 

# अत हति # । वाक्यचौः परस्परापक्षावाधकपवामावात् । ष्या 
र्वन्ति * पूर्ववाश्येनेत्यादि ,# अयस्तु स्पषएटः। तथाच वाक्यची 
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बराह्मण जेमिनिरुषन्यासादिम्यः ॥ ५॥ 

प्रेण पुक्तो जीवो भगवदनुग्रह्यतिकयच्छातो बहिरापिभूो 

गुणातीतेन पुरुषोत्तयनेव सह स्वन् कामानस्नुत इति सिद्धम् । 
अथ त्त्रमेदं विचार्यते । आगिर्भुतो जीवः प्राकृतेन शरीरेण भुङ्ू- 
क्त, उतापाकृतेनेति । तत्र भोगस्य लकिकते तदायतनस्यापि 
तार्रेमैव भवितव्यमिति मन्वानं प्रयाह् । ब्राह्मेण ब्रह्मसम्बन्धिना 

ब्रह्मणा भगवतेष स्वभोगानुरूपतया सम्पादितेन सयङ्षानानन्दा- 

त्केन शरीरेण पूर्वोक्तानरनुत इति जेमिनिराचार्यो मनुते । ततर 
हेवुरुपन्यापादिभ्य शति । ब्रह्मविद) प्रोति परमिति ब्रह्मविदः प्र 

प्ाष्ठि परतिङ्ठाय तदर्थस्येगोपन्यासोऽग्रिमयर्चा क्रियते, सोऽेच्तु 
इयादिना । तथाच परमप्तिुक्तिरपतात् पुष्टिभा्गीयायास्तस्या 

एवंरूपतादक्षरव्रह्मणः पुरुपोत्तमायतनरूपत्वात्तदात्मकमेव शरीरं 
जके कण्कं अकायो भका 

मध्ये तादकपदाऽभावेऽपि ऋशपयोजनव्ोधके मध्य ्वाक्येऽपक्षावा- 
धकपदसखात्तथत्यथः ॥ ४॥ १॥ 

ब्राह्मेण जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ मन्न पूवसुश्रद्ये भगवद- 

सिन विग्रहेण जीवस्य परप्रा्तिरूपो भोगः सिद्धः । भभ्रिमसूब्रदये 

भगवतश्च परमपुरषत्वं सिद्धम । 
तश्र पूथसूत्रदये यो विग्रहःसिद्धलं पूचै विच्ारयतीन्याशयेन 

पूरवसुब्रहयसिदमनुवदन्तः सुत्रमवनारयन्ति । # पूर्येणेत्यादि # । 

पृणेति # आयसूतरदमयेन । अय तत्सिदधगु्तरं तस्मक्षव वाक्था- 

यें षकष्यमाणविचार आरभ्यत इत्यथः । पृवपक्चाथः स्फुटः । सिडा- 
स्त ष्याङु्बन्ति । # श्राकचेणेस्यादि # । ब्रह्मसम्बग्धिनेत्यस्य विवरणं 

# ब्राह्मनेत्यादि %# शरीरेणेष्यन्तम # । # उपन्यासाददेभ्य इति # । 

उपसमीप न्यासः कथनं विवरणमिति यावत् । स आदिर्येषाम् । 

तवृगुणसंधिज्चानः । ते उपन्यासादयत्तभ्यः । तदेतद्िशृण्वन्ति । 

# ब्रह्मविदित्यादि # । # एवं रपत्वादिति * । सवेषामाशनरूप- 
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श्य बकतुमुवित, न तु प्राकृतम् (एतद्वोधनायिवप्रेऽ
्रमयादीनि 

वरिमूतिरूपाण्युक्तानि । भक्तशषीरे प्रतीयमानानाभथीनां विभूति 

रूपेन व्रह्मास्मकत तेन साधितं मवरति । इदमेवादिपदेन बहुव- 

चनेन च हाप्यते ५ एतदानन्दमयाधिकरणे प्रपथितमतो नाऽत्र 

त्वात् । ननु ब्रह्मभा्े धिना मुक्तयभाव
ाज्ञते च तस्मिन् वयापकतषा- 

दिवदानन्दावि मीववश्च पूयासदधाक्षारस्याप्याविभोव उपन्यास- 

श्चतेरप्युपप्तौ भोगाय ्राह्महासरस्याङ्कीकारो न प्रामाणिक हत्यत 

आहुः # पतदविद्यादि # । वारीरस्याक्षरात्मकत्वव्ाधनायव ऋगुक्तो-
 

पन्यासानन्तरम् अन्नमयार्नि विभूतिङूपाणि पुरुपविघत्यन ब्रह्म 

त्वेन, व्रह्मस्वेनोपास्यत्वन चक्तानि । वश्य फलं मक्तशरार प्रतीय- 

परानानामथौनां पृथिव्यादीनां गन्धादीनां च विभूतिरूपत्वन ब्रह्माष्म- 

करव तन कथनन साधिते मवति । चव भरौतमुपादानमरष आदिष- 

द्वहुवचनाभ्यां क्षाप्यत इत्यथः । # प्रपञितमिति 
# । तान्नरूपक- 

द्यापि तजुदयफलस्वमित्यनन वर्णकान्तरण च प्रपञ्चितम् । तया- 

चात्ररनरमयादििनिरूपणवलातर वमुख्यतःनः सुषदा यो मगषदा- 

कारस्तिराहितस्तदयत्ैवमाविभविभष 
िन्ितफलनानुमवयेग्यरूपणा- 

विमोवायुक्तमकारकस्पूलरपष्ेवाविम
ोवाश्नप्रामाणिक इति भावः।

 

इदमव, स्वरूपेणावतारणेन 
मारन पुशपरधाहमर्यादाप्रम्ये उक्त. 

मर् । पञ्च जीवस्य व्यापत्वादिषु सुगवदर्मप्यानन चाविभूते स- 

चिदानन्दालसक दहक्षरात्मक सम्थन्न या कीराग्सानुमवः स 

निदपम इति, स एव सवाफ र, महान्
 भागः प्रथम विहते स्देत्य- 

नाक हति ब्यम ¦ ननु मन्त्रव्रणिकमूत्र इन्नमयप्राणमय
योष्रोष्टा- 

कयत्तरलीकिक्रष्यवहागकः णत्वेन 
लाक्न्वं मनोमयस्य च ववुत्थ॑ 

तद्भाष्य प्रत्यपाद्रीति विभूतित्यादिकयनं त्धिसदधमित
िचन्न । भती 

परस्माद्रानन्दरूपत् खटः प्रकान्तति मा सृषटिरतिराहितानन्दा म- 

बति । कारणस्य समन्वयात् । का्स्याद्चवलिरमावर्पि। आय- 

या उयवहारभह्रुन कलाया आसद्धः । एवं सति तादया 

त्द्ष्यवहारकारणीभूतस्य विमूतिरपसयैवीचित्यन तद्टीकिकयै- 

हकव्यवहार कारणपदून तद्यव सूचनाविराघत् । मवकथनघ्र- 



१३९२ समके अणुभाष्ये । 

पुनरूष्यते 1 यत्र कमेवादी जेमिनिरेवं भतुतेतथान्येषीमेवभङ्गीकारे 
किमाश्वय॑मिति हापनाय तन्मतोपन्यासः एतः ॥ ५॥ 

चितितन्मात्रेण तदातमत्वाियोडलोमिः ॥ ६ ॥ 
षत यथा रन्धवधनोऽनन्तरोऽबाघ्ः एत्सनौ रपयन एवं षा 

अरे अयमात्मा$नन्तरोऽबाह्ः त्सतः पङ्गानयन इति श्रुती धनप- 
देन हानासकरविग्रहासतवं ब्रह्मणो बोध्यते । अन्यथा न वदेव । 
प्रयोजनाभावाव् । तथाच तादृशेन सह भोग॑कर्जा ताहनैव भा- 
स्मिति, चिति विक्रपे ब्रह्मणि, तन्मात्रेण चिन्मात्रेण श्पेण का- 
मान् ुदक्ते न तु विग्रहेण । श्रुतो जीवस्य तथालस्याऽनुक्तेः । 
पु्णानन्दत्वाद्रगववस्तत्सम्बन्धेन तदानन्द्मनुभवतीत्य्थः सम्प- 
द्यते! चिदासमत्वं जीवस्य यतो नेसर्गिकमियोदुलोमिराचार्योमतुते 
अदारीरं षा वेतिशरुतिरेतादृशाऽन्यविषयिणीतिङेयम् । 

योजनमाहुः । # यत्रेत्यादि # ॥ ५॥ 
चिति तन्मात्रेण तदात्मत्वादित्यौडुलोमिः ॥ भ्याङ्कषेन्ति । 

# स इत्यादि #। # न वदेदिति # । घनपदं न वदेव । # तथात्व- 
स्यति # । बिग्रहवत्वस्य । 

अन्ये तु चितितन्मतरणेत्येकं पदमङ्गीकुवेन्तश्िम्मात्रेणाधि- 
मैवतीलयथमाहः । तम्मते पकप्रतययान्तस्य चितिपदस्य घातो शक्ते- 
स्तद्थ लाक्षणिकत्वं तत्पदष्यथेता च । 

भास्कराचायौस्तु-वेतन्यसम्मातरेणेत्यथेमाहुः । तम्मते वत्प- 
दुवैयथ्यं न मवतीति पूवापेश्चया तत्सम्यगिति बोध्यम । बन्वशरी-, 
रस्य प्रियाप्रियमोगः शुव्या निषिध्यते, न तु सशरीरस्य, भ.वै सश- 
शरस्य सतः भ्रियाप्रिययोरपहतिरस्तीति भुतेस्तस्य का गतिरित्यत 
आहुः । # अशारमित्यादि # अशरीरं वा व सन्तं प्रियाप्रिये न स्पू- 
शत इति भुतिस्तु प्रियपदस्याप्रियपदसममिष्यादारादेतादशान्यवयि- 
वयनी # एतादशाद् मगवदानन्दादन्यो यो दुःखसम्मिन्न भानन्द्ल्- 
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युक्तिदषषायां तदनुभतर्य भगवदिच्छाविषयत्वाभावान्न तथा । 
तथयेतेतञ्जातीयकानन्दातुभवोऽप्य भवतिति भगवदिग्छेव 

अरुत कामक्ष्देनोर्यते ॥ ६ ॥ 

एवमप्युपन्यासात् पूवंमवाद्ररोधं बाद्रायणः ॥५७॥ 

परमाचाये बादराणस्तु नेवं पनुने। ब्रह्मविदाप्नोति प्रमि. 
स्योपएन्याप्त एवमपि विग्रह्वस्सेनापि कृतो यतः। तथाहि । यो षेद 
निदितं गुशायापियत्र गुहाया उक्तलाचस्या विग्रह एव सम्भ 

वमकियय इदस 

द्विश्यिणीति न वदधिरोध श्यः । # मुकतीत्यादि # । + तदुनुभ- 
वस्यति # वुःखसम्मिन्नसुखानुमवस्य । तहिं सुकञे वैजा्यामाषात् 

कामानिति बहुवचनस्य फा गतिरिव्यत आहुः 1 # तथाचेत्याशि # । 
थाच ताहगिख्छानुमवे तदिञ्छाविषय्यानन्वुस्याऽप्यनुमवश्िग्ना- 
शरणेव हपेण, न तु तत्र वरिग्रहस्याप्यये्षेति भडुलेमर्मतमिह्यथेः। 

तेच, यैयघ्य तखम्रमलं मणिमस्य कण्ठ इत्यादि स्मारितं हयम्॥६॥ 
पवमप्युपन्यासात् पू्वमावाद विराधं बादरायणः ॥ सिद्धान्तं 

व्याकुशैन्ति । # परमत्या # । # पवमिनि # । भौहुलोम्युक्तरी- 
स्था, उपन्युसादिति हतुं व्याकुर्वन्ति # । श्रह्मत्याद् + । दुधाव 

यदि तन्पात्रेणोदभोागः धुत्याभिप्रतः प्या विप्रहवरवन।पन्यासो 

ज क्रियेत । यत पवमना न चिन्मात्रमतं सा्थाय (त्यथः । नन्वत्र 

विप्रहाश्चव्रणार्कर्थं तथोपन्याम।ऽद्किक्रियत दत्यतस्तवुपपागयन्ति । 

क तथाहीत्यातरि # । # तस्या इति # । गुहायाः । तथाचात्र ब्रह्मवि- 

स्परेनापरक्षव्ह्यह नवानुच्य + । तस्यादारीरत्व तदृष्यास्यानभूनकृ- 
पूर्वाद्धे गुहापदं न षदेव । नख तत्र साघनददापक्नस्येव विग्रह 
ङ्ख्य दत षाण्यम् । यथा क्रतुरस्मिन् लाक पुरुषा मयति तथतः र- 

दयेव मतरतीतिषदवस्याद्गमकपतराचमावात् । वदेत्यदनृत इति 

ख समानकारदाथकपद्विरोघापातात् काममोगस्य षिग्रहतन््र- 

स्वालतमाये, सोऽ्दनुत इत्यादिनिकश्य कलस्य विरोधाच्च । भतो 
शुहापदम्याक्ोपाचवुक। मक्विप्रहामाबपक्षोऽसङ्गत शत्यः । 

९७५ 
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धात् । किञ् । परथमान्तोपशिितत्ेन प्राप्रोतीदयुक्या च ब्रहम. 
मदः पराप्तौ खयातस श्ञाप्यते । तदेव ब्रह्मणा सहेति प्देनो- 
परन्यस्तम् । तेन ब्रह्मणोऽपि तत्ममानक्रियावन्छं ज्ञाप्यते । प्रं 
लमाधान्येन । तथाच भक्तस्येव कामा वकतुयुतितासे च न बि. 
ग्र विना सम्भवन्ति । किञ्च । पिपश्चिनेति विशेषणेन बििषं 
पर्यन्विदरूपतरुच्यते । कामभोगाक्तिपरलाव पएतदुक्या तदुपयो- 
गयेव सरव वाच्यम् । एवं सति मक्तविविधमावान् प्यति खयं 
भोगचतुरशेत्युक्त भवरत । एतेनापि भक्तगिग्रहः सिद्धयति । ननु 

रिग्रणस्यागन्तुकसेन लोकिकतादल किंकेन ब्रह्मणा भोगो बि- 
रद्ध इयत आह । पूप्रमावादिति । भक्तम्ेः पूवमेव भगवदि- 

स्तितमोगानुषपगरिग्रहाणां सक्तान्न विरोधः । किञ्च । उक्तश्रति- 
सूतैः पुरूपोत्तमेन सह भक्तस्य काममोगो निरूपितः । स याव- 
ताऽयेन ना नोपपद्यते तावान् स श्रुसमिमत इति मन्तव्यम् । 
तथाच ब्रह्मपम्बन्धयोग्यानि शरीराणि नियानि सन्येव । यथा 

ऽनुग्रहो यस्िऽजीे स तादशं तदाविश्य भगवदानम्दमदलुत इति 

समषदातम् ॥ ७॥ 

ठक्लराश्चमादाय युक्तयन्तरमाहुः * किञ्च प्रथमेत्यादि # तथाचौदु. 

ल मिमत कामपद्व्याकोपाऽनिदृत्तेत्तदयुक्तमित्यथैः । विपश्चित्- 

पदेनापि तत् साघयन्ति # किञ्चत्यादि #। # पतेनेति # भक्तधिग्र- 

हामवेऽनुपपद्चमनिन भोगचातुयषोधकविपाश््पदेन । हेत्वन्तैरम- 

घतारयन्ति । # नन्वित्यादि + । व्याकुवेन्ति । # भक्तेत्यादि # । 

# भकप्राप्तरिति # । मक्तश्व मगवल्परात्तः। # न बिरोध दाति # 

आगन्तुकत्वलौकिकत्वाभ्यां नोऽपि चिन्मरात्रत्वग्राह्मशारीरवरवयो 

भरदविरोधो न । तथितेदैतुभिरदिप्रहतररवस्याधिरोधं मन्यत इत्यथैः 
दत्विदधमाहुः । * किञचत्यादि # । * सन्त्येवेति # । पु्तलिकावद्ग 

वयपपन्द्रि भगवदमात्मकानि सन्दव ' # माविदयेति * । भयं भ 



४ अध्याये ४ पदः । १३९५ 

देह इत्यमिमानं हृत्वा । तथाच भुनथोपत्तिसिदधलाश्न सम्देह दव्य 
` थः । ननु सुत्र एतदृग्राधकपद।मावदितस्येनद्विपयवाकयत्वं कथमव - 
गन्तु शक्यत ईति चेत् । अथव्रलादििति वदामः। तथाहि । भस्मिन् 
चरणे मुक्तश्य फलानुमवप्रकार उच्यते। मुक्तिस्तु न यावद् वुःखाप्य- 
न्ताभावमात्ररूपाऽपिं तु निरवधिसुख।त्मकग्रह्मप्राप्तिरूपा, तह्याका- 
दिप्रात्तिरूपा च | तैसिरीयोपनिषाद् ब्रह्मणः सायुज्य सनोकना- 
मप्रोतीति श्रुती इयोः भावणात । पुराणऽपि सालोक््यसा्िसामी- 
प्यसारूप्यैकत्वमप्युनेनि प्रकारमदकथनाश्च । सा च यथाधिकारं 
सद्यः, क्रमेण वा मवति । नत्र सद्ामुक्ताचखकाम पवाधिक्रारी । 
अथाक्रामयमनो योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्रफामा मष- 
तिन तस्मात् प्राणा उत्करामन्तयत्रैव समवनीयन्ते ब्रह्मेव सन् ब्रह्मा 
प्येतीति श्रुतेः । ताहशस्य ब्रह्मानुमवप्रकारथाग्र । यवा सध प्रमु- 
च्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिनाः। अथ मरत्याऽमृनता भषग्यत द्य 
सम्रद्नुत इति न्छोक उक्तः । स्वप्रतिक्षानुराधाद्याक्षयदक्न सम्यङ् न 
विह्नः । सोऽत्र ब्रह्मविदा्रानीत्यस्य विवरणर्चिं व्यक्तीक्रियत । 
अरानप्रकारश्य विवरणात् । भतः स चत्र न विचार्यत नदा शाद 
नयूनतेषापेत । विचारित च तस्मन् मुक्तौ निःसम्बोघताया निह 
चः स्वौखपि तादशत्वमथादेव सत्स्यति बुद्धस््र । नख निःम- 

म्बाधा ुकररिति युकम । प्रह्मय सन् ब्रह्माप्यतीस्यभ ब्रह्ममायोस- 
रमेष मुक्ते; रावणात् । ब्रह्मणश्च न्र्डमभ्रियताया उमयनिङ्गाः 
चथिकरणेभ्यव निणयन निर्विशवादैस्य प्रागिव निरललत्वात् । य 
पुनः प्रजापतिवाक्यस्यामप सम्प्सादराऽस्मच्छरीरात् समुत्थाय परं 

उथोतिङ्पसम्पद् स्वन रूपणा िनिप्पद्चत इति थुति विपयवाक्ष्यत्वन 
अद्वियन्ते तेषामपि तश्यास्लधात्य सन्विग्धमेव । सूत्र उपसम्पल्िपशा- 

भाश्रौत् केवलस्य सम्पद्यनि पदेव्य सता सम्य नदा सम्पन्नो मवति 
साति सम्पद्य न विषुः सति सम्पद्यामह इति सुषृ्िधिषय भाषणात् । 

अस उपसम्पल्िवाकयत्य विपयत्वेनादरणमयदलादियति कवक्तभ्य- 
म्र । तथा सति नील्या पयेनृयोगाशकाशः | किञ्च । स्वनति पवू 
स्यापि ब्रह्मवालकत्वमव मुख्यम् । स्वमपीनो मवनीन्या्र तथा 
सिडत्थात् । भतस्तब्नापि तथा । किञ्च नायं नियमा यद्धिवयवाक्यं 
सो ्रपदादुरपमेव प्राह्ममिति । भता चराखरगप्रहणादिस्याष वथा 
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वशेनामाधात् । अतोऽयैमावाय विषयवाक्यप्रहणं नासुचितमिति 
हिष््॥७॥ 

यु शङ्कुर चायोः, सम्पधाविमोषाक्िकरणं तिसुत्रमङ्गीह- 
ह्य प्रथमसूत्र, पवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीराव समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद् स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत एति छान्दोग्ये इण््षर- 
ज।पतिसेवादष्णां श्रुतिं विषयवाक्यत्वेनोपन्यस्य फि देवलोकादयुप- 
भोगणनेष्विषागन्तुकेन केनचिद्धिरोषेण अभिनिष्पधते, उतात्ममा- 
भेणेति संशये मोक्षफलत्वस्याप्रसिद्धेः । अभिनिष्पद्यत इत्युत्पल्िप- 
यांयभूतशदप्रयोगादामनश्च स्वदाविद्यमानत्वेनाभिनिष्यततकतु- 
मशक्षयतवाख्चागन्तुकेनेति पूरवपक्षमुक्रवा केवलेनेवात्मना आविभे- 
घति, ने धमोन्तरेण । कतः । स्वेन उपेणाभिनिष्पधत इति स्थ- 
शब्दात् । अन्यथा स्वेनेति विरोषणस्य वैय््यप्रसङ्ाद् । नचा- 
ठेमीयवाची स्वशब्द इति युक्तम । तस्य ठपान्तरेधपि तुल्यस्वेनाङ्ग 
विशेषतस्तत्कथनस्य धैयथ्यानपायात् । अतः स्वेनतिविष्ेषणसा- 
थेक्यायै केवलेनावतिष्ठत शति सिद्धान्तं व्याख्याय, पू्ावस्था- 
स्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सत्यत्र को विरोष इति शङ्गवां दवि- 
तीये सूत्रे सम्बन्धयिनिमुक्तत्वरूपो विदोषः । पू्चं आग्रवायवलाचु, 
अन्धो भवतीति, रोदिनीवति, विनाशमेवापीतो भवतीष्ववस्थाभ्र- 
यकाटुप्यकथनेन बन्धावमोकबोघनात् । तस्य सुक्तत्वे च, पतं 
त्वेव ते भूयोऽनुव्यास्याध्यामष्यषस्थात्रयविहीनस्यात्मनो ष्याश्येय- 
त्वेन प्रतिक्षातस्याशरीरत्वादुपन्यासपूर्कं, स्येन रूपेणामितिष्प- 
धत ् युपसंहारात्। आस्यायिकोपक्रमे चापहतपाप्मेत्यादिमुका- 
विषयप्रतिह्ठानादिति व्याख्याय ठृतीयसुते, परं ज्योतिश्पसम्पचे. 
स्यनन भ्योतिःसम्पततेरक्तत्वाञ्ञ्योतिषश्च प्रातत्वात् सम्पतौ 
कथमस्य सुक्तत्वामिति शङ्कायां परं ज्योतिरिति पदाभ्यां, तंहेव। 
भ्योतिषां ज्योतिरिति भुत्यन्तराज्भ्योतिःशबयेन परं ब्रीवोख्दते, + 
तु भ्ारृतमतस्तत्सम्वतो न मुकतत्यमङ्गः। आतमन एव प्रकरणकरी 
भादित्याहुः । ततोभ्विमागेन श्त्यादित्येकसूज्रमधथिकरणान्तरमङ्ी 
हत्य कि मुक्तः परमेभवराद्ेवेनाबतिष्ठत उतामेदेनेति शङ्कुावामवि 
भक्त एवावतिष्ठत इति सिद्धाम्तयन्ति । 
ततो ब्राह्ेणेव्यादित्रिसूतरमधिकरणमङ्गीषहल पवांधिकरणे यदा 



४ अध्यापे ४ परादः। १३९७ 
ङपेण स्वेनाप्नागस्तुकेनाऽवतिष्ठत , प्युक्तं, तत् कीरवामिति जि- 
भ्तायां जेमिनित्ताषद् य् रां पम्, भपहतपाप्मा विजरो बिद्तयु- 
िंशोको विभिषस्सोपिपासः सत्यकामः सल्यसङ्कस्पहयनेन प्रागुक्तं 
तथा सर्वेश्वरत्वं सर्वक्षत्वं च तेन हपेणामिनिष्पथत इति मभ्यत । 
तश्र दैतुरपहतपाणेत्यादिनोक्त उपभ्यास आद्ििपदसंगृहीत, स तत्र 
पर्वतीत्यादिनोक्तं च । ओौडुलोभिस्तु यथप्यपहतपाप्ममाद्योभभ- 
देतैव धमो निर्दिश्यन्ते तथापि शबददविकद्पजा एवैते पदि पाष्मा- 
दिनिदृत्तिमाज्रं तत्र गम्यते । अतम्यमेष तस्थामनः स्थङपमिति त- 
न्मतरिणिव शपेणाभिनिष्पियुक्ता । पव षा भर अयमा ऽबन्तसे- 
श्राह कृत्स्नः प्रहानघन पयेत्यादिशुत्यनुप्रहात् । सत्यकामत्वाष्- 
यस्तु यचपि षस्तुरूपणव धमा उच्यन्ते, सत्याः कामा अस्वति। 
तथाप्युपाधिसम्बन्धाधीनतवात्तषां न चतम्यवत् स्थरूपरथसम्मवः । 
अनकाकारत्वप्रतिषधात् । प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणा पनेकाकारतवं, न ख।- 
नतोऽपि परस्योभयलिङ्गमित्यश्र । मत पव जक्षणादिसङ्काेनमपि 
बुःखामावमात्रामिप्रायं स्तुत्यथम् । मात्मरतिरित्वादिवत् । न हि 
भुस्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यानि नित्यानि शक्यन्त वण पितुष । 
दितीयषिषयरधासेषाम् । तस्मान्निरत्नशोष्परपञ्चन प्रसन्ननाष्यपदे- 
दयेन वोधातमना्भिनिष्पच्चत एति वाद्रायणस्त्वाखाय एवमपि ण- 
रमार्थिके चेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमे भ्यषहारपेक्षया पूर्वस्य पूर 
स्याप्युपन्यासादिभ्यो $षगतस्य हाहमस्येदवयरूपस्याप्रत्यास्यानाद्- 
विरोधं मम्यते श्यवं व्याचस्युः । तत्रहमषधघयम् । छश्वोभ्य इ" 
श्प्रजापतिस्तंवादे, य भागमा वत्वेन प्रतः स दहरविधोपास्य 
दव देवादुरेरबदुष्यमनि प्रजापतिवाक्ये तस्थैवापहतपाष्मस्वादिशु- ` 
कस्य परत्यमिष्ठानात् । ध्रविरोखनाभ्यामपि तद्येव विदिलया 
तवानुषादात् । अतः प्रजआपतिरपि तमेष सर्वेषु पर्यायेषु बाधयति । 
थ एषोऽक्षिणि पुरुषो इयत इत्यादिना । परं त्विह विरोचनो १२० 
धाति पुरुषार्यत्वेनावगत्य तदये न प्रं प्रतो, किमषपहतणव्मादि- 
शुणकत्महनिन सर्वकामप्रा्याययमत्तदधिकारं हीनमवगत्य 
किच्श्ुद्खय तप उपदिदेश न्छि्प्रयोगेण चो क्तथाम्। तत्र प्रथमे ए. 
योये इयत इत्यनेनाषेमेव दशनमभिपरतष् । तदेवोपपादितम्, भ- 
शर उपपरेरिङ् । परमिश््रेण न बुद् इति देहमा्रानं बुदृष्वा 



भय दव शं ऽस्मि्नन्धेऽन्थो भवतीत्यादि । एषं इद्यस्याक्ने पुनस्त. 
प उपदिद्य हितीयेऽपि परय, स्ठप्रखष्टिकरहारसुपदिदेशष, य पव ` 
खवप महीयमानश्चरताति। थत्रापि, पतं त्वेवं भूयोभ्नुव्यास्यास्याम्रीत्य- 
तच्छेन स्ववुदिख्यस्येव परामप्रात् । न त्विन्द्रबुदधष्यस्य । इन्द्रेण 

देहस्यैव पूर बुदत्वादिति । परं त्विन्द्रेण द्वर्तयेपि पयाये स 
खः, किन्तु देहाद्धि्नो जीव एव स्वप्रद्रषठापदिदयत एति बुखम । 

स यद्यपि बाह्यापाधिदोषान्न वुष्यति. तथाऽप्यान्तरदोषाद् दुष्यतीति 

पुनस्तृतयि पयाये समागत्य उमयभुक्तवान् । तदा सुषुप्त्याधकर- 

णभूते तमेव यत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खभ म विजानात्री. 
त्येवमुपदिदेश । तत्रापि सुषुप्त्थाधकरणभूतं परमात्मानं न ज्ञातवान् 

किभ्तु सुषुप्यवष्याकं शारीरमेव जात्वा तत्राप्यज्ञानरूपं मये विना- 

हामेषापीतो भवतात्यन्तन प्रददर्यन्द्रः पुनरुपसलसाद । तद् प्रजाप- 

तिश्तमेष स्ववुद्धिस्यमुपदे एव्यत्वनो परक्षिप्य हन्द्रेणावगतस्य जीवस्य 

सर्वकामभोगयोग्यं स्वरूपं तत्सम्पस्या भवतीति वक्तु, मघवन् मस्य 

वा इवं शशरमिस्यादिना शररस्य वुःखदत्धम् । अशरीराणां वा- 

यवादीनां परं ज्योतिरुपसम्पन्नानां खरूपप्रािष्टान्तनास्यापि ख- 
व्याख्यातं पर ज्यातरुपसम्पक्नस्य खरूपाभानष्पास्तम् । पएषमवेष 
सम्प्रसादे शत्यादिनक्वा परस्य ज्योतिषः खरूपमाह ।स 
उमः पुरुष हइति। याऽयं गीताय.म, उत्तमः पुरुषस्त्वभ्यः परमा- 
सेस्युदाहत ईस्यादिग्छोकद्धयेन तनिवचनः । अतः परमुपसम्पश्चस्य 
तल्लोके भोगं वक्तुं तत्र परमात्मनो भोगमाह । स तत्र परयेतीत्याद- 

ला । तथाच देहेन्द्रियासुहीनानां बेकुण्ठपुरवासिनामिति सप्तमस्क. 

भ्ालादशानां सालोक्यादि चतुष्टयं प्राप्तानां मगवत्मसाद ड पत्त 
षतो भोगो निराबाधः । भत्र विद्यापक्रमे तर्षा तद थमेवोपासनाप्रषटणे 

सशष्वात् । नभ्बेवं स्वरूपं प्राप्तस्य तत्र भोगोऽपि मनसस्तु पूरष॑स्यैव 

तत्र सस्वासतेन प्रा्तनदेहस्मरणे तदीयवुःखस्यापि स्मरणात् सुख 

मोगोऽपि बुःलमसाम्भन्न पव स्यादव्यतस्तद्मावायाह । नोपजनर 
स्मरन्निष९ शरीरमिति । उप भात्मसमीपे अबिधयाकामकम्भिजौयते 
कमेमिजंयन रत्यु पजनम ददं प्राक्तनं दाशर न स्मरत्यतत्तश्स्मर. 
णान्न दुःखसम्मद् शस्यथः। नन्वस्मरणं शारीरस्य कतः । खज्प भ।- 

कारसद्भाषेऽ्पि भोगसाघधनभूतानामिन्वियाणाममावाद्गोगेऽपि कष 



क ॥ अध्याये ४ शदः ९३९९ 

भिव्याराद्द्य ह । स युथा प्रयोग्य हत्थि । भथ यशर 
` सदकाशभिरयात ख । यथा प्रक्येण योग्योऽभ्वादिराबरणे भास- 

मन्नाद्रणसाधन रथा तस्य गमनादिसाधनाय युक्त एषमयं पश्च 
हृतमुख्यः प्राणोऽस्मिन् शरीर तवृयातासाधनाय युकः । तथां 
मुक्तौ तस्य लय तश्चियुक्तश्य शरीर्याप्रयोजकत्वाव्स्मरणमित्यथः । 
हन्द्रियाभावेऽपि भागमुपपाद्यति । भथ यत्राह । यत्र शशरदेशे 
पतदाकादामनुविषष्णं नश्रकनीनिकोपलक्षितमाकारामनुगतं अह्षुः- 
शब्दवाच्यम् । तत्र स चश्रुपश्वध्युषि विच्मान आन्मा वृहेनाय 
रपग्रहणायं चक्षुशचक्षुरान्दिय पम्, एवे, यो जिघ्राणीति गन्धव्रहणाय 
स घ्राणम्, एवं व्याहरणाय धाक्, घ्रवणाय भो, मननाय मन इति 
एनेषु अस्य जीवासनो देवे चक्रुमनः सवैकारयप्रयोजकम् । तथा 
मुक्तस्य देहेन्द्रि्ाधमाधेरभप मनसः सत्वात् तस्व पै ष्नापूरष्॑वा- 
तन दैवेन चश्रुषा मनोरूपण प्रक्मलोकष्यान् कामान् पद्यन् रमत 
इति सुलेर्नं भोगसम्पलिरित्यर्यः । एवं सवमुपपाधयनतुपासनाफर्ल 
निगमयन्नुपसंहरति । न वा एनं दवा मास्मनमुपासत रत्यारभ्य 
प्रजापतिर्वा चल्यन्तन । तथाचाश्र परमात्मन पत प्रषुनस्वरादेषं स्वेष 
ते भूयोऽनुव्यास्यास्यामीनि प्रतिन्नाया अपि प्रमान्मपरतया तदवि 
डमिन््रह्षनमनुस्त्य जवपरमत्मनारमदाभावन व्यास्यानमनु्चत- 
म् । जीवात्मनः परमात्मामदष्य ताद्रार्म्यरपन्यनेव पृश् सिद्धतया- 
इभयुपगमैक्गशरणत्वाच्च । तनास्याथिक्ोपक्रमेऽप्यपहतपाप्मत्वादि- 
ङपेण परस्य प्रतिक्षाने, जीवस्तु भुक्तौ प्राप्तस्वरुपस्तथा भवतीति 
ब्राह्मं किककाममागयोग्यन्वात्तथास्यन । पव सव्यविमामेन शष्ट 
त्वादिति सूत्रभवमागः साश्व्यविभक्तः, भ्रातूणामिव मागमात्रसा- 
भ्यव, न त्वमदात् । मन पव काटक्र यथोदकं शुद्ध शुडमासिक्कं 
ताहइगेव मवति दवं मूनर्विं जानन आमा भवनि गौनानि मुक्तस्वह- 
पनिरूपणपर घाक्य नाहगति पदन साम्यमव्रक्तं, भ त्वमदृन्तया 
सति तदेवेति श्रृयात्।पवे नदी समुद्रनिदररनेर्भप मस्यान्यादयत्वा- 
य नदीनां नामङ्पत्यागकथनं द्रण्श्यम् । पषं, नस्वमस्यहं ब्रह्मा 

स्मीत्यादा्रपि ब्रह्मणः सवरपत्वादरारिमायनैव तादरातम्यमाभिप्रत्य 
जीवस्यापि ब्रह्मामद उच्यत, न स्वभष इत्यमिप्रायणत्यवगम्तभ्यभ् । 
एवं, यञ नान्यत् पद्यतीत्यनेनाका भूमान्यद्रनामवोऽ्वरांि- 



१०० सुषकाकषे अणुभाष्ये ।' | 

अआवावगमदेषोपपश्चतरः । न तु, दितीयमत्ति ततोऽम्यधिमकमिल्- 
ज्ञादि विमागाभावदेव दवितीयक्दनाभावो श्रषभ्वः । एदं ख तत्र 
लग्र बहुधोपपादितमिति नात्राधिकमुश्यते । भतो यदुक्तं भेदनि- 
दे्लरुूबमेदेऽप्युपचयेते, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति श्वे म 

हिम्नीति । भ्मरतिरास्मक्राड श्यादिदशंनादिष्युकतं, तत्ष्यप्रयो- 
अकम् । मेदविरुसम्पदस्तादासम्यरूपस्यामेदस्याङ्गीकारणेक दोष- 
मिदृशौ उपश्चारेण तत्र ध्यास्यानस्यानुखितत्वात् । नखा शारिभावेन 
जानाल्वापस्या, नेष्ट नानास्तीति विरोधः शङ: । पेच्छिकनानत्वस्यं 
खरयेकयादऽबाधकतवादितिप्रागेषोकतत्वादिति । एवमोडलोमिसूत्र- 
यास्य नेऽप्यसङ्तस्वं व्रष्व्यम् । ओडुकोपरिना भपहतपाप्मत्वा- 
हीनां धमणां राग्यविकत्पजत्वस्य कुत्राप्यजुकतत्वेन वथापादयि. 
तुमयुक्स्वात् । नच चेतन्यमात्रत्वकथनदेष धमेनिदृत्तिरिति षा- 
पय् | स्वरूपमात्रकथनेऽपि घमोनिदृत्तमंव्यन्दिनि नमोमण्डले सुय 
ववास्तीलयादिलौकिकवक्यऽपि प्रभा-करादिमत पव प्रतिपाद 

जनाव सनात् । धृतावप्यवं वा अरे भयमारमाऽनन्तरोऽबाह्यः त्सः 
ध्रह्ञानघन पवेत्यत्नापि अहस्नत्वयुद् ध्युः्पादकषमाकारसलामा- 

खय धिव तेषां धम्यनतिरकत्वबोधनाय तस्य परह्ञानधनत्वङृर्स्नन्धयो- 
बधनाव्। अन्यथा तयोः पदयोः सिन्धवदषटान्तस्य च वैयर्थ्यापत्ेषु- 
ब॑रस्दाव् । भत एव सत्यक।माद योऽपि षास्तवा एव, नीपाधिकाः। 
जश्चयिकाकारत्वसम्भवो दोषः। न स्थानतोऽपीत्यधिकरणे ब्रह्मणो 
बिडडधमौपारत्वस्यव प्रतिपादनात् । अतो न खकृततदृग्याख्यानु- 
सर्यनोडुकेमिस्व्रव्याश्यानं युक्तम्र । तस्य ग्यासमतस्वाच्चेति । 
चवं बादूरायणसुत्रेऽपि भ्यवहारापेक्षया पूवस्य पूरेस्याऽपयुपगमा- 
दिकृ्ोऽत्रगतस्य ब्राह्मस्यैदवयेरूपस्याप्रत्याश्यानादविरोषं मन्यते 
दादूरायण दति भ्याख्यातम् । तत्रापि भ्यवहारपेक्षयेतिं यहुकतं 

दृशु पगतैकरारणमेष । सूत्रे पूवेभावपरेन प्ाह्वालिकस्ामान्- 
सयैव शोधनेन प्यवहारापेक्षाया भनुपलम्भादिति । प्वं सति 

यौडलोभिमतमनुख्रय मुक्तस्य मनसा सवान् ब्ह्मलोकिका- 
च् कामाब् पदयतोऽपि बिमागनादृक्तनात् सुषुप्राबिवापश्यत्वं सर्वै- 

कत्वाद् दितीयामावेन व्याख्यातं छन्दोग्यमाप्ये, तदपि प्रृतविद- 

प । रमत ईति रमणस्यप्र कथनाव् । नच तत्र रमत इत्यः 
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स्य शुख्याथों नाभिवेत धति ाश्यम् । मालामावात् । पक्षे दा 
- देः सवरोकसवेकामप्राप्योरेवाभिसंहितत्वफथनेन तद्विरोधाश्च । 
अतोऽविमागेन ददन हारीरग्राह्मणेक्तायाः सुपुतिधुतेरेषार्था, न तु 
कमरमुकेमागंपरा्तपरह्मलोकसुखप्राप्तिषे धिकाया पतच्छरतेरिष्वषधेः 
यम् । नच हवितीये रतरेवीत्रक्षणेभपि, न दि दष्दुर्रिष्याचधिभरत- 
द शनश्ुतेविधमानत्वा्तस्याश्च मुक्तविपयत्वादत्र तथाङ्गीकरे को 
दोष इति वाच्यम् । विषयमेदात् । तत्र हि, प्रहठानघन प्वैतेभ्यो भू- 
तभ्यः समुत्थाय तान्यषानुविनहयति भ प्रे्य सश्ाप्तीति प्रह्मणि जी- 
घस्य छयनिरूपणेन तथा निश्चयात् । भत पव शतेर्राह्मणे, भयथा. 
ऽकामयमानं इत्युपक्रम्य, अत्र ब्रह्म समद्नुत श्यन्नाकामयमान- 
स्यातमनेो बर्ण कय उक्त ति सायुञ्यविषयं मेत्रयीश्राह्मणष।कयम्। 
अतस्तवादायात्र कामवत्प्रफरण तथापादनं प्रृतविर्खमेवेति दिक॥ 

भास्कराचायौस्तु-सम्पधाविमोवसुत्र धन्द्रपरजापतिसवाद्- 
श्यामेव श्चति विष्रयत्वनोपन्यस्य पूणि सराणि पूववदेव व्याव्याय 
ज्ीवग्रह्मणोरैपाधिकमेदः, पारमार्थिकं त्यक्यमिति स्वीय सिद्धान्तं 
चोकष्वा जीवस्य ब्रह्माऽविभागेन सतिं चाङ्कीृत्य जेमिर्मीयमते च . 
पूथैषदेष भ्यास्याय भौडुलेमिसुत्रे एवरमाहः। तथाहि । चेतन्यस- 
न्मात्रेणामिनिष्प्त दत्यौडुलोमिमन्यते स्म। कुनः। तदात्मकत्वात् । 
ह्ैतन्यासकं सलताताकं च प्रह्म।तथाच श्रुतिः, पव वा मरे धयमासमा- 
ऽनन्त येऽबाह्यः रृरस्नः ्रहानघन प्वेति। तथा, मद्यं शानमनन्ते ्रह्मति 

सत्यकामानां तु विकरपमात्रत्वादतरस्वरूपतति मन्यत । सुषुप्त 

ध॒न्निःसम्बोधो मोक्ष ह्यं इलो मरमिप्रायः सांख्य पकादीनामि- 
घ । ददामीम्तना मपि कचिदेतदेचे द् शने प्रतिपन्ना इति । बूराय- 

णसु सवेष व्याकुवेन्ति । तथाहि । एवमपि चतम्यमात्रत्येऽपि पूष- 
स्यापमैश्वयरूपश्य भावात् । कथम उपन्यासात् पू्ोकेन जमिीयेन 
हेतुना उभयेषां वेव वाक्यानां प्रामाण्याधिदोपाव् । मसाधारणत्वा- 
इच(पहतपाप्मादिगुणानां ध्यतिर्काभ्यतिरिक्तस्वमावत्वाद्विरोरधं 
भगवान् बादरायणः परिनिश्चिकाय । नच गुणगुणिनारेकत्वनेक- 
त्वािराधः । यथाऽप्निरकः सप्जिहः परकाशावानूभ्यज्वलन उष्ण 
इति न नानात्वं, यथा च उद्यदिनकर एकं किरणजालम् भवनि- 
मण्डले प्रथयनक्तानेको भवतीति । 

१७१ 
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भत्र वेरोषिकाः प्राहुः-ससम्बोधो भीक्षो नोपपद्यते स्ै- 
कत्वादिगुणयुक्तः । वुःखनद्त्तिमात्रं मोक्षः । आनन्वादिशबाश्च 
वुःखनिङ्ात्तमात्रावलम्बनाः । यदि च सुख रगेण प्रवर्तेत ततो बन्ध 
पव स्यात् । गुणस्य बन्धहेतुत्वात् । शरीरन्द्रियमनसां निदृत्तो वि- 
हन नोत्पसिहत्वमावात् । मुक्तो निःसंज्ञः पाषणकषपोऽवतिष्ठते । 

सांख्याः पुनश्चेतन्यस्वमाव आत्मा, तस्य द्रष्टुः स्वरूपे चै 
यमाेऽवस्थानमसम्प्रज्ञातथोगनिष्पत्तो मोक्ष एति मन्यन्ते। तन्रा- 

ऽभिधीयत । यत्तावदुक्तं रागो बन्धहेतुरित। तदयुक्तम् । शाखाद्य 

विभागो गम्यते । यथा स्वद्ारगमन नाऽधमोय, तथा विषयविष्रयो 
रागे बन्धहेतुः, निरतिशयानन्द ब्रह्मविषयो मुक्तये । नचानन्द शब्दा 
दुःखामाघवचनः । शतगुणोत्तरो तरक्रमेण उत्कषोपकर्षा प्रतिपा 
निरतिशायस्य ब्रह्मानन्द स्येपदे शात् । नचा ऽभावस्य निरुपाख्यस्यो- 
त्क्रोपकर्षो। ल कपि वुःखनारनभ्यं सुखनारतम्य च परस्परावल्- 
क्षणं प्रतयक्चणानुभूयत । तस्मान्मुक्तः कारणात्मानमाप्तस्लददे व सवन 
स्ैश्चक्तिः सवात्मापि भवतीति जमिनिबादरायणयोरभिप्रायः । 
"ततो ये वेदबाह्या वेशेषिकाः सां स्यास्तत्पश्चाऽवलस्विनश्च ते सर्वे- 
ऽवसि द्धान्विनस्तकंमात्रदारणत्वादिति । यदि च विज्ञानमात्रं ब्रह्म 
तद्राऽनन्द्पदमनथकम । न हि चेतन्यमाश्रमानन्दः । वुःखवा- 
यामपि चैततन्याटुवृत्तिद शनात् । नय दुःखनिब्रत्तिमान्रमानन्दश- 
ब्दा इति युक्तम । तस्मात् खयं संविदितमव इख सवेदा भरुक्त- 
स्थाऽभ्युपेयमिति ॥ 

अश्र पूर्वेषां सूत्राणां शङ्धराचायवदेतेयाभ्य उक्तः स तु तदु 
सरणैव द सोत्तर शेषं त्वावरुदत्वाद्नुमन्यामहे । 

रामानुजाचायोस्तु--परं ब्रह्मःपासीनानामात्माने च प्रति 
वियुक्तन्रह्मात्मकमुपासीनानामचिरादिमाणापुनरादचिरक्षणा .ग- 
तिरुका । ध्वानीं मुक्तानामेदवयप्रकारं चिन्तयितुमारभत शति पा- 
हाथमुक्त्वा, सम्पचाविमावसूत्रे छान्दोग्यस्थप्रज्ञापतिवाक््यगां 

तामेष श्चति विषयत्वनोपन्यस्य पूर्योक्तवदेव पूवै सिद्ा- 
भ्तपयन्तमुक्त्वा, अतरिमागेन दृणए्त्वादिति दवितीयेऽधिकरणे, कि- 
अथं प्रत्य गचद्ध स्वात्मानं परमात्मनः पृथम्भूतमनुमवषत्युन तशय 
कारतया तदुविभक्तमिति संराय, सोऽद्नुते सवौ कमान् सह 
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र्मणा विपित, १ पश्यः पद्यते रुक्मवर्णं कलशोरमीशो पुरुषं 
` ब्रह्मयोनिं, तदा विद्धान् पुण्यपाय विधूय निरञ्जनः परमं साभ्यमु- 

पैति, शद् शानमुपाभित्य मम साघम्यंमागता (स्यादिभुतिस्मृतिभ्यां 
मुक्तश्य परेण साहित्यसाम्यस।धम्यप्रतिपादनात् पृथम्भूतमेवादुभ-* 
धतीति प्राप्तेऽनेन सत्रेण परस्माद् ब्रह्मणोऽविभागेन स्वातानं मुका- 
$नुमवतीति प्रतिपा्ते। 
तत्र हेतुश्टत्वादिति। परं स्योनिरुपसम्पथ निदरताधिधातिरोधानध्य 
याथातथ्यन स्वात्मनो श्टत्यात् । स्वात्मनः स्वरूपं हि, तच्वमसि, 
अयमात्मा ब्रह्य, पेतत्रान्भ्यमिवं स्वे, सर खल्विदं ब्रह्चेष्यादिता- 
मानाविकरण्यनिरदे रोय आत्मनि तिष्ठश्न।र्मनोऽन्तरा यमासा न 
वेद यस्यात्मा शरीरम, अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानामित्यादहि- 
श्रुतिभिः परमात्ात्मकं तच्छरीरतया तन्परकारभूनमिति काशक 
त्टनसुत्रे सिद्धम । भतोऽविभागनाऽहं ब्रह्माऽस्मीर्येवानुभधासषो- 
कयैः साम्यसाधम्यैव्यपदेशो ब्रह्मप्रकारमूतस्येव प्रष्यगार्यनः 
सरूपं तत्सममिति शरुतिः प्रतिपादयति । सहशरुनिस्त्वषं भूनश्य 
परत्यगारमनः प्रकारिणा ब्रह्मणा सह नदृगुणानुभवं प्रनिकदय्रती- 
तिन कथ्चिद्िरोधः। सङुल्पादरव नच्नृरतः, अधिकं तु भवनि. 

शादिव्यदेश्च न धिरोघ रति ब्राह्मदहन जीवस्य तत्र माणे पर 

मात्मसङ्कटपात् कमोनघीनत्वमगवस्मएयगर्थेरव नद्धागं स्वसृएट- 

पवर्थ , लीलारसमोगादिकमङ्काकुचन्ति । तत् सिदधन्तादविष्ड- 
भित्युपदेयम # 

शेवस्तु तन्मतस्थैव चोरः रोषीः भुनिस्मूतीदपर्यस्य स्वं 
मतं तनो भिनति । तत्र शिवपदस्य नारायणादिपधत् पर््रह्मषा- 

चक्ताया धाराहपुराणे उकत्थात् स्रपमेदकत्याभाव काप्पिन 

विरोधः । ङपमेदकन्वे तु नृरसिहपूचतापनायक्तादिरीत्या तत्रारष- 

वैविश्रन्त्यमावस्य प्रहस्तस्य घाद निपुणनरमुपपादितत्वान्न त. 

स्मित परत्वमिति न ततथमधिकं किथ्चिवुख्यत ॥ 
मच्वास्तु-कमेनादास्यं फलं प्रथमपात् देवानां माक्ष उ- 

तन्तिश्च दितीयपदि फलम । मार्गो गम्यं च तृतीये पे कनम्) 
एवं श्रयं पूवमुक्ता खलतुमुखेन मह परं ब्रहम प्राप्ानां यस्तत्र मोगः 
करमव्रातत्तमत्र पादे वदतीति पादायमुक्ता, सम्पद्याविमोष इत्यत्र 



` १४०४ सङगे अणुभाष्य | 

सङ्कल्पदेव च तच्छ्रुतेः | ८ ॥ 
एवै परमाप्निः केषाशविदेव मवति । तत्र हैतपेक्षायापाह । 

` भजनानन्दं दातुं यमेव सङ्कलमिषयं करोति स एवैवं पाप्रोतीति 
भगवतसङ्कप एव तत दैतुः । तत्र भमाणमाह् । तच्छतेः। नाय- 
मालिलयुक्तस्य, यमेतरष टणुते तेन लभ्य एति श्रुतिः श्रूयतेऽतः 
स॒ एवान्र हेतुः । श्रुतो प्रवचनादिनिपेषः कृत शयत्राप्यवकार 
उक्तः । चकारात्तञ्जनितेवेतदनुरूपा परमाक्िः संगते ॥ ८ ॥ 

अत ए चानन्याधिपतिः ॥ ९॥ 

यतो हेतोः साधनं फलं चोक्तरीसा स्वयमेव, नान्योऽतो हेतो- 
लेषां हदि साधनलेन एरखेन प्रसुव स्फुरति, नान्य्तेनान- 
न्यासे । तेषामेवायिपतिः पुरुषोत्तमः । अन्यत्राधिपयं विभृतिश्पै; 

सम्पधाविहायेति पाठमङ्खोकुवन्तोऽविभागसूबपयेन्तं प्रतिसुत्र- 
मधिकरणमेदमक्गोक्वन्तः प्रथमे मुक्तस्य ब्रह्मानतिक्रमेण 
भोगं, हितीये ब्रह्मप्राप्तस्य मुक्तत्वं, तृतीये भुक्तप्राप्यस्य पर- 
स्य ज्योतिषः परमात्मत्वं चतुर्थं च ब्रह्मपरातिं सायुज्याविरूपामु- 
क्का तेषां ब्रह्ममुक्तबरिषएठभोक्तृतवं प्रतिपादयन्ति । ब्राह्येणोति तिसु 
ऽधिकरणे च चिन्परात्रदेहानां भगवरसायुज्यं प्राप्तानां ब्रह्माङ्गातुशू- 
हतिः स्वाङ्गेभागे प्रतिपादयन्ति । तश्रोदासीना षयम् ॥ ७॥ 
, क्षदुल्पदेव च तच्छृरतेः ॥ सुत्रमवतारयन्ति । # पषं परे 
व्यादे *# । व्याङ्वन्ति । # मजनेस्यादि # । # सं एवेति # । बर्ण. 
रूपः सङुल्पः। # मभ्रापीति #* । सूत्रेऽपि ॥ <॥ 

अत पव चानन्याधिपतिः ॥ व्याङवन्ति # । # यतो हेतोः 
पुष्टिमारगीयाणां वरणादिरूपं साधनं स्वस्वरपातमक फलं च स्वय- 
मेषातप्तयेत्यथः । सवस्य षरीर्यादिश्ुतिविरोधपरिदाराथाहुः । 
क अन्थत्रस्यारे # । षं स्फुटमर ॥ ` 



¡४ अध्याये ४ पादः । १४०८५ 

करोयतः वतिरिति तदमिपायेनेषेति भावः । 
चकाराद्, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपीति भगव. 
दाक्ये सेशषठते । अन्यथा सर्वहस्याऽकुष्डित्ञानदक्तेरेवं कथन. 
युक्तं स्यादतः पुष्टिमा्गोऽनुग्रहकसाध्यः परमाणमागाद्रिरक्षणस्तश्र 
विश्वासश्च तथेति सिद्धम् ॥ ९॥ 

अभावं बादरिराह ह्येवम् ॥ १० ॥ 

मुक्तोऽपि जीवः पुषटिपागोऽङ़ीकृतो भगवद विग्रहं पराप्य 
भजनानन्द पराप्रातीति सिद्धप । अत्र प्रयवतिष्ठते । षाद्रिग- 
चार्यो मुक्तस्य देहाच्यभावं मनुते । वत्र हेतुराह पिवमिति । बरह्म 
विदो हि युक्तिरुच्यते । यञ्च हि दतेमितर भवति तदितर इतरं १- 
श्यतीयाधरुक्ला, यश्र तस्य सर्वमासेबाभूत् तत् केन कं पएष्येदि- 
बादिना दवितीयङ्गाननिपधमाह व्रह्ममिदः श्रुतिः । तथाच त॑स्य 
काममोगवा्ता दूरतरेति, वदप्षप्यदेषोऽपि तथा ॥ १० ॥ 

भावं जेमिनिर्विक्पाऽऽमननात् ॥ ११ ॥ 
/ 

# विभ्बासप्तयेति # मनुब्रहेकमाध्यः। 
अत्रान्ये मुक्तसङ्कल्य भ्याकुवम्ति । भनन्याधिपतिरिस्यत्र ख 

जीवस्य स्वाघीनताम । तचदि, सवस्य वशी स्स्यशानः सस्या. 
धिपतिरिति भूति नापरग्ध्या्तदोपादेयमभ्यथा नुपस्यम् ॥ ९॥ 

अमाषं बादरिराह शवम् ॥ * भवेत्याहि #* । अस्मिन्नर्थे 
निःसम्बोघनिरानन्दूमुकिशा्ी प्रत्यवतिष्ठत त्यथः । तत्र हेतुः । 
# बाद्रिरिर्यादहि # । शापं स्फुटम् ॥ पनन्मने कामाहानवाधकथु- 
त्यादयः पूवैकक्षाविधाम्ताः । जेमिनिस्तु पू्वकक्षाविश्रान्ती माना- 
ऽमाषादृ बह्मविदृदसान्तकथमस्योमयत्र तुल्यत्वाग्भागमेदेनाभ्धि- 
कारिमिवमङ्गीत्योमयग्यवखामाह ॥ १०॥ , 

भावे ेमिनिर्विकल्पाऽमननात् ॥ * विकरपाऽऽमननादिति *। 



१४०६ पपरकाक्ते अणुमाष्ये 

जैमिनिराचार्थस्तु मुक्तस्य पुसो देहादभावं सत्तां मन्यते । 
तत्र हेतुर्धिकस्पेयादि । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति भ्रुवा ब्रह्महनान- ` 
स्य तत्पाप्ठिाधनतमुच्यते । नायमासेति श्रुया तु बरणमात्रपा- 
प्यम् । सोऽश्नुत शयादिना च परपराप्तयुएन्यासः क्रियते । 
इहैव समवनीयन्ते ब्रह्मेव सन ब्रह्माऽप्येतीति च पठथते। एषं 
सति मिथो विरोधे तदभागायोक्तव्याख्यानरीया श्ञानपार्गीयस्य 

, बह्महनेनाक्षरबह्मपराप्निः पुष्टिपागीयभक्तस्य तु, सोऽश्नुत श्य- 
नेनोक्ता परपराप्िरिति व्यव्स्थितविकरप एव श्रुयभिमत इति 
गायते । तेन, नायमासेति श्रुतिः परपाप्रिरिषयिणी । इेवेयादि- 
श्रुतिस्तु मयादामार्गीयप्रिषयिणीति मन्तव्यम् । एवं सति पृष्ठि 
पार्गीयस्य भोगसापनात्मक्रतिग्रह्मन्चं निष्त्यूहं सिद्धति । तव 
केन कं प्पेदियादिना तु बह्महानसरामयिर्दी व्यवथ्यामाह्, 
न तु तदुत्तरकाटीनपरपरापनिप्तामयिकीमिति किमतुपपम्नम ॥११॥ 

दादशाहदु मयप्िधं बादरायणोऽतः ॥ १२ ॥ 
बरह्मणा सह स्वकामाशनपरयोजकं शरीरं शशरतस्य भूत- 

विरुडखाः करपाः पक्षाः विकटाः शुतिषूर्यमानाः, तेषाम् आमनः 

नाद् आसर्भन्तान्मननाद् विचारात् । तथाच शनप्राप्यत्वावर्यं 
वरपेकलश्यस्वं कामाशानविरडध ाप्यय शति साधनयोः फकलस्वड- 
पथोश्च मिथो षिर्खत्वे सति तदभाषायाधिकारिमेद् अष्येय स्ति 

ह्ञानमात्रातव् साधनाढ् ब्रह्मभावे तत्र खयो वरणसहरृतात्तु तल्लाभः 

खाधीनतया स्वङूपानुभावारमक एति. शुत्यामिपरत्यस्य ध्यवस्थित- 

विकल्पस्य सम्यग्विचारात् तयेत्यथः। शोषं स्फुटम् ॥ ११ ॥ 

हाददाहववुमयविधं बाद्रायणाऽतः ॥ भगवान् व्यासस्तु 

मिस्यु्व्यषस्थां वादयुकतं देतद् दोननिषेधं चाङ्गीकृत्य जमिम्यु 
छात् कथिद्धिशेषमाहेत्यारयेन सूत्र व्याङुषम्ति। #ब्रह्मख सेव्या 



न्यलवयाप्यतासदभािना शरी तद्धोगायतनत्वेन शरीर 

ह्पूमपीति बादरायण आचार्यो मन्यते । अत्र हैतुरत हति । त 

थातरिधश्रतेरिसर्थः । तथाहि । भूमेव विजिश्ञापित्यमितयुक्तवा 

तत्छरूपमाह । योवै भूमा तत्सुखमितयुपकरम्याग्र उच्यते । यश्र 

नान्यत् प्यति नान्यच्छृणोति नान्य्रैनानाति स भूमेयनेन के 

वलमात्रविषयसं॒॑पुरुपोक्तमनक्षणमुक्ा केवलमात्रवतो भक्तस्य 

किथिमोगमामपिर्क व्यवस्थामाह । स एतराधस्तात स उपरिष्टाव 

स पश्चात् र पुरलादियादिना । ततः, सत ब्रा एष ए प्येवं 

मन्वान एवं षिजनक्निति पूर्रीवस्थामनूद्य मयागावखामाह् । 

आलरतिरास्ढगौड आस्ममिगुन आत्मानन्द हति वाक्येन, सो- 

उदनुन इनि श्रुगिसेत्ादिनमथमुक्ता भक्तखरूपमाह । तस्य हवा प- 

तस्यैते पद्यत एर म्मानस्येवं त्रिजानन अस्मतः प्राण इलुपक्र- 

दवि # । एवमधिकारिमिदमागेमदृ भयां मुक्तस्य गृहम सायास्नवमा- 

वस्य च प्राप्तौ यस्य शरीरं प्रापतं नत कीदरामत्यपक्ायां तच्छरीरम् 

उमयविधं केनचिदरमण शरोररूप, कननिञ्मन्नरण अरशारीरकप- 

मित्यत द्विविधमिति ब्रादरयण भाचार्या मन्यन दन्यथः । हलुबोधि- 

का भुतिः कुत्राऽस्मीव्याकाङ्कायामादुः" # तथाहस्याद् * वथा त- 

हयकरारकं हि यनो हेता, मृमेव विजिन्नासितव्य ईन्याश्रकसवा तस्थ 

शरस्य स्वरूपमाह । तथान छानदाग्य भूमविद्यायामस्तीष्यथैः । 

ननु तश्र भूम्नः स्वरपमुरयत, न दारीग्प्यत्यत महुः । श्योषा 

इत्यादि # । सस्यं भूम्नः स्व्रहपमुख्यन, तथापि तम्य सुखकपन्वमु- 

पक्र्याप्र सुशकतया नतु ख्यन, इत्यवे गृीन्वा विभजन्ते । 

+ यन्न नान्यदित्यादि, सर््रीमितीस्यन्तम् + । तथाचात्र निद्यनिरव- 

चिसुलात्मकं भूमानमुपक्रम्य तस्माद् भूम्न भत्मिनः सकाशात 

पराणादिसवास्नानां देहान्तःस्वानामाविमोवर उक्तः । नेन तस्य भूता- 

अग्त््रादशरीररन्वम । भल्मरनिरित्यादिना भोगस्योशर्वांस- 

दलनत्वन शरीरतवमलस्तयत्यथः । ननु रक्षणः सकाशदेष तै- 

लिरायादावपि सुरेवकत्वात् काऽ विशाप इत्यत भाहुः- 

(४ अध्ययि ४ पएादः। १४०७ 



१६०८  परपरकाते अणुभाष्ये । 

म्यात्मत एद ९ सर्वमिति। तेनाऽशरीरलं ऋ । अन्ययषयो- 
गेणाऽविङृतादेषु पुरषोत्तमाव पराणाद्राषिभाव उष्यते। अत्र स्य- 
व्छोपे पञ्च । प्र विरदश्षायां प्राणादयो भगवसेष ठीनां 
अप्ितततल्तयाकटथे तत एत प्राणादयोऽपि सम्पन्ना इति तला 
पेनिमित्ततलं यतो मिभूतिरूपरणापपि पुरुपोत्तमे रयो नानुपपन्नः 

` #अभ्ययेद्यादि# । # अत्रेति # आत्मत हति शडे। तथाच तत्राका. 
दावाय्वादिभावापन्नाव् सोच्यतऽत्रतु भूमङ्पादेषेति विशेष श्यथः। 
नन्वत्र भक्तस्यैव भ्यवखोच्यत शस्यश्र फि गमकमत आहुः # पूै- 
मित्यादि # । तथाच यत शदमवसखाद्वयं क्रमेणोक्ता भगवदरनो- 
सरे प्राणाचाविमोवं वदतीति भगवस्प्ाप्त्यनन्तरभावित्वकथनमे- 
व तद्मकमित्य्थः।नल्वानन्द्मयाधिकरणे विषयभुतो, एवं विदो भ- 
क्स्य पतल्छोकत्यागोऽस्माह्लोकात् प्रत्यत्यनेनोक्तः, सोऽत्र, घाङ्् 
मनसीत्यादिना, सोाध्यक्षे तवुपगमादिभ्य रत्यन्तेन भ्युत्पादितः । 
या पुनस्तदप्र, एतमन्नमयम।त्मानमुपसेक्रामतीरयादिना विभूतिरू- 
पाणां प्रापिरुक्ता कलानुभवोपयोगिनी साऽत्र सम्पद्याषिभावादि- 
सुत्राभ्याभुक्का, ब्राहेणेस्यादिदढादशादस्त्रान्त्युत्पाचते । फलानु- 
मषस्स्वतिषिगाढभवेन सबो्ममावे सत्येव भवतीति तदृबोधना- 
चैयापूर्वं विरषशा सा तत्र ब्रह्मवित्मपाठकश्चुतो, यतो षाचो 
निग्रसचम्त श्यारभ्य, उमे हयेषर पते आत्मान स्पृणुत शत्यन्तेन भृशु- 
प्रपारके च, हावु हावु श््यारभ्य, अहं विभ्वं भुवनमभ्यभवां सुश्रण- 
ज्योतीरिष्यम्तनोक्ता । वथा सति यत्ताद्शः स आनन्दमय ब्रह्मस्व 
कपमारमादेशोक्तपरकरिणाऽहङ्ारादे शोक्तप्रकारण वाभ्नुभवतीति 
सिद्धल्यतो विभूतिरूपाणां प्राणादीनां खयाद्गीकाशोऽनुपपन्न शयत 
आहुः । * विदुतींस्यादि # । अहङ्कारा शे भत्माद्शे च सषस्मि 
न् स्वाभिद्रयारमामदस्य ख भानोत्तयां शयस्याथादेव वोधितत्वा- 
त् । मथ नत्र तेषां भक्तानां पाथक्येन प्राणाद्मावनमेवाभिप्रेतं, 
स्ौत्मना कथ त्युच्यते, तदाऽपि तस्यां दशायां ब्रह्मणा सह स- 
वकामाशानरूपस्यात्मरतिरिष्यादिनोकस्यानु मषस्यवामाषात् कर्त- 

स्तोल्यमेष । षस्तुतस्तु तद्परे, तस्य ह षा पतस्यल्यादिना आतवः 
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आलरतिरिखादिना, ' ोऽस्लुत शयनेन च परीरत्वष् । तै- 
 पिनिरप्यत एव ब्रह्िणेति मनुते । एकस्य विरुद्रोभयपपिवस्म- 
ऽनवानं प्रति वैदिकं शषान्तमाह । द्रादशाषवदिति । यः काप 

, येत प्रनायेयेति प दशरात्रेण यजेतेति चोदनया द्विरात्रेण य- 
जतेवादिवभियतकैकतेनारीनत्वं गम्यते । इादशाध्यृद्धिकामा 
उपेयुः । य एतं विद्वाश्सः सत्रमुपयन्तीति श्ुसा च सत्रतं बहु- 

, कैकस्य गम्यते । एपमेव द्वादशाङ्गशरीरोन्द्रियपाणान्तःकरणा- 
समिरद्लुत इति पत्रतुस्यतम् । वस्तुतो भगवद्िमूतिरूपतेन ब्र 
हमसपतनिकरूपतमतो दाद शाहवदुभयविधम् । पत्रे भसेकं चेत- 
नानां यजमानानां फलमागिलवदन्रापि वादग्मक्तदेहादीनामपि 
ब्ह्मतक्रलास्वेतनतमेरेत्यप्येनेन शान्तेन ब्वाप्यते । अत एव 

श्रीभागवते, देदनद्िपाघुशिनानं ेङुष्ठपुरपिनामिति गीयते॥१२॥ 

प्राणादीनामाबिमौवभ्रावणतसवन्यथापनुपपत्येव कयाङ्गीकारोऽतो 

नानुपपन्न त्यथः । एवमरारीरत्वबाधिकां श्रुति स्यश्याय शारीर 

त्वसाधिकां धुतिमाहः # आ्मरतिरिल्रादि # । तन तैलिरीयसमा- 

घौ या इशोक्ता सा फललुभवस्य प्रथमावस्थेति बोधितम् । स्वो- 

त पू्ैसूत्रसस्पतिमाहुः # जमिनिरित्यादि # । पं हतु भ्युतपाच 

इष्ान्त व्युर्पादयग्वि । * पकस्यत्यादि # । वाद्राम्तिकं योजयम्ति। 

# चवतेयत्यादि # । तेन, बरह्ममावालु मतानां गुह एव विशिष्यत 

इति साधिनपर तथाच मकनमित्र मेगङ्पकायन्रटेन सत्रतुर्य- 

त्वव । अन्यषात् यत्वमिति मक्तामक्तम्यवला- 

बोधतादमकस्य बादरेः पृथेकक्षावभरान्तत्वात् तवुकमपि युकम् । 

्चमिनस्तु सवैर इटा उ्तरकल्षाविध्रन्तत्वात्ततुक्तमपि युक्तमि- 

ति तस्य तस्य वथातग्ोधनायेव स्वमतकथनमिलय्ः । मयाषाभा- 

मीया अपि मगवह्वोक पनारशेहेनेव यथाधिकादु चतुर्िधमुकि- 

भाजजलिष्ठन्ति । हइादएननापि पूर्वं साधयितुमाह: + अत पते. 

) १७७ 
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तत्वमतरे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
अभेदं चिन्यते । भगवन्छर्पे पराकृतश्रीर इवावस्था ₹- 

दयन्त तत्काकनैः पुम्मिरिति कथमपाङृततमुपपद्यत इति तत्रो- 
पपत्तिमःह । तदशनस्य बास्तत्रवस्तुवरिपयक्रतभ्यवख्छेदेन पूप्रपक्ष- 

ल्यादि # तथाचं य्न जयव्िजयादीनामप्येवं तश्र पुषटिमार्गीयस्य 
का वासैत्यथः । पवं प्रसङ्कन मगवहाकपरंधिङपे फकलमुक्तमिति 
क्षयम् । 

अन्ये तु ब्ादरिस्ते, मनसेनान् कमान् पयन् रमत शति 
श्रुतौ मनसतिविङ्षापनिईशवलन्मुक्तस्य देहेन्द्रिया्यभावं, ज्म- 
निसू च, स पक्रथा भव्तीन्यादििविकद्पामनन।दहन्द्रियससद्धाषं, 
बाद्रायणमूत्र, उभयश्रुत्यनुरोघान्मुक्तस्य सङ्कस्पेन कद्ाचित्तव्- 
माव कदचिः्मद्धावं च व्याुवन्ति । तत्र मुक्तमङ्कस्पो यदि पर 
मेश्वरसङुल्पानुसारी तदा तदृग्यापारभूनो यदि तद्विरुद्धस्तदा 
अकिञ्चित्करत्वादप्रयाजक इति ध्येयम् ॥ १२॥ 

तत्वमावे सन्ध्यववुपपस्तः ॥ पवमन्र कलानुभवप्रकारमष्ये 
हेहरूपः प्रकारो विचारितः। अथान्मा प्रकरणादित्यादिसूष्द्योक्तस्य 
फलस्य प्रकारं विचारयतीत्याहायनाधिकरणमषतार्यन्ति । # भ- 
येघ्यादि # । एवमष्टसुऽया पृषसुत्रद्योक्तदेहस्मपनिरूपणोलतरम 
इवमभ्रमसूब्रहयोक्तं भगवन्स्वरूपमनेन प्रकारण विचायेत । यथपि 
शुणापसं्रे भगवतो निर्दोषत्वं, वेधा्धिकरणे, अनम्तगुणपूणेत्वा- 

दिकं च, व्यात्तश्च समञ्जसमित्यवन्तराधिकरणे विचारितं, तथा- 

पि तदेष स्वरूपं फलरूपामिति तन्र न विचारितम् । साघनप्रकरण- 
त्वात्। भतः फलरूपमन्यद्भविष्यतीत्याशङ्मनिरासाय तदवात्र फट- 
मिति बाधनतायमवसरसङ्गत्या पुनः परामृदयते । तथाचात्र फकल- 

स्वेन प्रतिपाचमाने मगवत्खरूपं प्रकृतिसम्बन्धविरिष्ट, न वेति सं- 
छायः । अवस्था शंनादाचामति पूवपक्षः । तद रानस्य चान्तत्वा- 

ज्ञेति सिद्धाम्त शव्याशयेन सूत्रमवतारयन्ति । # मगवदिस्याहि # 

क तत्रेति # प्राङ्नावसादरोन ।व्याक्ुवम्ति । # तददनश्ल्यादि + 
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व्युदस्य तुशब्दः । पत प्राृततुल्यदशनमभपे वथातस्याभाव 
` एव भवति, न तु ततर भाङ्कता धर्माः सनि।ननग्रिमानानामर्थानां 
कथं दशनमुपप्यत इयन् आह । सन्ध्यदिति। समे यथा वाना 
वशादविद्यमानानाक्रप्यथानां मवति तथा भगवदिच्छ वर्षात् तत्रा 
पि प्राकृततुर्यलद शेनस्योपपततेनं प्रावतं तत्र हेय यः । 
तथाच श्रुतिः । सन्ध्यं तृतीय खप्र्ानं तस्मिन पध्ये स्थाने 

तिष्ठननुमे स्थने पएर्यनीदं च परलेकख्थःनं च। अथ यथाक्रमोऽयं 
परख कश्थनि भति तमाक्रममाक्रम्योमयान् पाप्मन आनन्दां 
प्रयति । स यत्रायं प्रलपिनीस्युपक्रम्य, सयं वर्य सयं निमा- 
य स्वेन भाता सेन ज्योतिषा परसपियत्रायं पुरषः सयश्म्यो- 
तिभेधति, न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्तीयादिषूपा । 
एमे मगतरानापुराणां प्राङरनगुणे तम्प्र दुःतापङ़े रपं 
विकीपुः सस्मिन् पराङ्तल्वुदधिभपादनाय तादशीमिव रीणं 
द्दीययतो, न माहृतयङ्कगन्धाऽप्यत्र । अन एव्र मगवतोक्त, 
पापस्पपरदेषु प्रद्िपन्ताऽभ्यमूयका इन्युपक्रम्य, तना यान्य 
धपा गतिमिति । तेषापामूरसन मुक्युनधिकरारिलात् तथा करण्- 

` मत्ः सुषदूक्त-सन्ध्यव्रदुपपत्तारनि ॥ ९२ ॥ 

शुनिस्तु शृहदारण्यके ज्योनिघ्राह्मणे। दार्ानििक्े योजयन्ति । # पष- 
मित्यादि # । + अभ्यसूयक पति # गुणषु दापारपकाः। इयमेषो- 
पपस्ि्रह्यायडपुराणिऽव्युक्ता, शिवतरवविवक नू दना । तथाहि । 
“नि्दोषशेत् कथ विष्णुमनुष्येषु प्रजायत । चिन्ताथमव्रणाञ्नागदुः- 
सयुगदयते कथम् । पव मे सदायो ब्रह्मन् इदि शादय शयार्धित" इति 
मारदधदते “सखीषुमलानुपङ्कतमा दृष्टो मास्य जायत । किन्तु नि- 
वोथेतम्यसुलनित्पां लकां तनुम! ध्रकारायति सेकयं अनिर्बिष्णं मै- 
चापरा । तथाऽप्यसुरमोहाथं परषां च कचित् काचत् । पुःव। 
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भवे जाग्रदरत् ॥ १४॥ . 
हौकिकवद्धासमाने शीरापदा्ये यदशनं भक्तानां तव तु 

भवि विषये विमाने पषति भवति। अत्र शृ्टान्तमाह । जाग्रदव । 

यया पोहाऽभाववतः पुसः सत एवाथेस्य दशनं तयेति । एता- 

भ्यां सूत्राभ्यामेतदक्तं मवति । सोऽलुते सवान् कामान् सह 
ब्रह्मणा विपश्चितेति श्रुया मक्तकामपूरणाय भगवारहीलां करो- 

तीति गम्यते । यदरधनश्रवणस्मरणेरभक्तानां दुःखं भवति ताद्शी- 
मपि तां करोतीति श्रूयते । यथा सोभयुद्धे मोहवचनानि, हतता- 

दायुषच्युतिः, परभासीयरीला च। उक्तशेखा, सोऽश्लुत इति श्रुसा 

परब्रह्मल्वमबगम्यते । उक्तटीख्या तदैपरीयं च । एवं ससेक- 
स्था बास्तवल्मन्यस्या अवास्तवतं वाच्यम्। ते ते षामान्यष्मति, 

विष्णोः कर्माणि परयत, तद्िष्णोः परमं पदं, तद्विपासो विपन्यब 

इवादिश्रुतिमिः, सहसीपि देवं विभ्वापतं विश्वकषम्ुवम् । विणं 

हञानधमा्दीश्च दरयेच्छुख सद् गुणः । क वणादि क चाह्वानं स्व- 

तन्त्राचिन्तयसदृगुणे । दौरैभ्याश्चेव मोक्षस्य द शये्ानृजा दरिः । 

कृष्णो हातयक्तदेहोऽपि व्यकतदेहस्य देहवत् । कोकानां द्दोयामास 

स्वरूपसदशाङ़तिम" इति ब्रह्मणाक्तम् ॥ १३॥ | 

भावे जाग्रद्वत् ॥ पवं दोषददाने उपपलिमुश््वा गुणददने उप- 

चत्तिमिष्याशयेन सूजसुपम्यश्य भ्याङुवेन्ति \ *+लोकिकषदित्यादि# 
अब पू्सुश्राद् उपपल्तोरति पमनुषरंते । अयस्तु स्पष्टः । तथाच 

गुणोपसंहारपादे, व्यातेश्च समञ्जसं, सकरामेदादेश्यहेमे रति सूत्र 
हवये भ्यापकस्य रसरूपस्येष भगवतो मानां तखदसानुभावनाय 
तथा तथा भायापसारणेन तत्तत्परिमाणावि भाक वास्वपोग- 

ष्डाथनुभावनात् तेषां बिधमानानामिषाथानामनुभव शस्युपपादना- 

शसथोपपततरित्ययः । दवं सूब्रदय व्याख्याय सूत्रदपोखिग्रयोजनमाः 

हः । ® पताभ्यामिस्यादि 9 । 
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नारायणं देवमक्षरं फैरमं पदम्। विश्वतः प्रमन्निवं विषं नाराय- 
ण हरिम् । विश्छमेषेदं पुरुषसतद्रिश्वमुपजीवति, पति बिश्वस्यात्म- 
इवर५ शाञतं शित्रमच्युतमियादिभिश्च शुदधव्रह्मणस्तद्विपरीत- 
द्दोनेऽबह्ं हेतुच्यः । स तवाघुरव्यामोहनमेरेति पूर्वूत्रेणोप- 
पादितः। भक्तेभ्यः खरूपानन्ददानाय, लोकत लीलकिबिस्य- 
मिति न्यायेन या लीलाः करोति, यथा रिङ्णादिशीला भगवतो 
नैसागकपर्मरूपानन्दात्कतेन विद्यमाना ए, ता भक्ताः प- 
यन्तीति द्वितीयमूभरेणोक्तम् । अत एव लीलाया अनङरूपत्राद् 

ब्रह्मणश्च श्रुतो पेन्धवरृष्टानतेनैकरपतनिरूपणाच्दुद्धव्रहमपरपतं न 
सम्भवतीति शङ्कानिरासाय केवल्यमित्युक्तम । साक्षी चेता क- 
वरो निर्युणश्चेयादिश्रुतिषु याऽन्यथरमराहियनक्षणा केवरतो- 

क्ता सा खीकातिमकव खीरामितिषमेव दं एर ब्रह्म, नक्दा- 
चित् तद्रहितिमियरथः पयैवस्यति । तेन सरर्पातपक्रतं लीलायाः 

पर्ैदस्यति । तेन च नियतम । एतद् विदन्मण्डने प्रपितम् । 

[/ 

# इत्यादिभिश्चति * लीटानां मगवतश्च नित्यत्वं ॒शुखग्रह्मत्वं 
चावगम्यत ईति शषः । 
अश्र, ते त पतिभरुतिरप्र भ्यास्यया। विष्यो: कमणीत्यावयस्तु बिद्ग््- 

बडे, सम्यग्ध्यास्याताः ताश्च पूश्रकाण्डसया दत्यनः, सहसरीषमिति 
वेसिरीयाणां महानारायणापनिषर्खायुषाकीया उक्ता । दवं दिषि- 

घा लीलालासां नित्यत्वे च प्रामाणिकमिति प्रतिपाच पू्वसूत्रधयो- 

अते स्फुदीकृवम्ति । # शुद्धेत्यादि * तथाथ ततुथानं लीडानाम, 
भसुरब्यामोहकत्वनेव ङपेण नित्यत्व, म तु प्रतीयमानेन इपणत्य- 
वैः । द्वितीयस्यार्थमाहुः # मकेश्च शत्वादि # । पयं ्ितीयस्व ता- 

हववेमुक्स्वा लीलानां सङपारमकत्ं निगमयितु सलीमाकेवल्पसु्रार्च 
स्छुटमनुषदम्ति # भव एषेत्याहि * । पतस्य सूभराथस्योपपादनसा- 



१४१ सपक्षे अणुभाष्ये । 

अथवा लीङैव वस्य, जीवानां सक्तिरुपम् । तत्र प्रवेशः परमा 
मुक्तिरिति यावदिस्थः ॥ १४॥ 

पक्षष्वाव् प्रकारान्तरेणार्थमाहुः # अथवेत्यादि # एवं फटङ्पल्य भ- 
गतः स्वरूप सुत्रद्वयन विचारितम् । 

अत्र सर्वेऽपि पूर्वसूत्र, तन्वभाव इति पाठमङ्कीरयेवं ष्याकु- 
वेन्ति। सङ्धटपदेवति सश्र पित्रादिसमुस्थानमुक्तसङ्कस्पादुक्तम् । 
स एव सङ्कुरंगे दावृशाहसूत्रेनःशदन परागरृदेयते । तेन मुक्तो 
द्ादूशाहवदशरीरः सशरीर सिद्धति । तश्राशशरस्ययो भोगः 

स तन्वभवेऽपि ब्रह्मुषैरेव पदाथः सन्ध्यवत् स्वाग्निकषदाथमोग- 
चत् सिव्यति । तनुसद्भावपक्षे तु लोलथमीश्वरेण सष्ैसुक्तेन शा 
सरस ङ्रपादेव सरजं प्रद् वहिभुङ्कत एति । तश्ास्माकं रचत । 
एवमरप्युपन्यासदितिसुत्रेऽपहतपप्मादिसल्यसङ्करपान्तानां घरमाण।- 
मुकेऽप्यङ्कारेण तत्सङ्कल्पादेव तद् नुरूपभोगापपत्तेविंशषतस्तवुप- 
पाव्नप्रयोजनाभविनिनत्सुत्रह्वयस्यानतिप्रयोजनत्वप्रसङ्कात् । अथ 
सूत्रे तथा पाड ति तद्नुराधन तथा व्यास्यानमित्युच्यते, तदा तु 
सूत्रे तम्धमाव श्ययत्र तनुशदडस्यामावराद्देन समासेऽनचिषेति षै. 
कदिपकं नकारस्य दहिन्वं, तथा तत् नु अमाव दति पद्च्छरेप, प- 
रोऽनुनासिकेऽ्नुनासिंको वेति नकारदिन्दमिति तत्वमावपद्स्य सै- 
खान्तिकोपयै एव युक्तः । द्वित्वामावश्चेत् तदा, तन्वमाव त्यत्र स- 

प्मीसमासमङ्गीत्य मगवश्चनी तदभाव इत्यथ षक्तष्यः। भगवता 
ख खरूद भसुरणामन्यथामानरव कारणेन तद्धानस्यावश्यमुपपा- 

ॐ अ [| 

.दूनीयत्वात् । अन्यथा भासुरदष्टेषु सत्यत्ववुद्धो देवानां मोक्षप्रतिष- 

न्धापचेरेति। तदेनत् प्रागेव ब्रह्माण्डवाश्योफम्यासपूव विच्छारित- 
भिस्युपरभ्यते। 

ये मायावादिनो मोक्षे मोग नाङ्गीकुवंम्ति ताने भरति मास्क- 
रायार्थैरेवं वुषणमुख्यते। ससम्बोधं मोक्षं थुतिसिद्धमाभित्य्ार्ये- 
णाय विभागो ददरः भोतृणामनुप्रहाय, न नािक्यमवरु्ष्य घा 
स्या वा सुज्ाणामम्ययाथेत्वं कटपनीदम् । शुनां नायवादत्वम । 



। ५ अध्याये ४ पादः । ९५१५ 

(न हि^दरीयति ॥ १५ ॥ 

, ननु पूण्गानक्रियाशक्तिमता ब्रह्मणा तुर्यभावेन तत्रापि भ- 

वानमावं भ्राप्य कामभोगक्ररणमपूणेहानक्रियावती भक्तस्यानुपप- 

रमिदाशङ्कया पै्ोपपत्तिमाह । न हि तदा नेरपािकञानक्रिया- 

भ्यां तथा मोक्तु शक्तो भवति, करिन्तु भगस्तसिमक्नप्िशति यदा 

नदाऽयमपि तयैव भवतीति सर्मुपपद्ेते । एतदेवाह । प्रदीपत्- 

दिनि । यथा प्राचीनः र्ृठि दीपः सुष्गक्तर्या वरयामवौ- 

चीनायामायिष्टः स्वममानकाभैक्षमां तां करोति स्नेहाीनस्िति- 

शच भवति स्यं तथाऽरपीसयः । अत्र पमाणमाह । तथाहि 

दीयति श्रतिः । म्तौ सम्थरियमाणो विभति एको देवो बहु
धा 

स्ता्वादत्वप्रसङ्कात् । निःसम्य्ोध तु माक्ष न ्रक्षापूथकारी प्र 

घरसन | संसायवश्या्या तावरवलेोकाव्रिपु परययिण छुजतारतम्यं 

लभन्ते, मुक्तः पुनः सुुप्वक्न किजित । स्थरपचनन्यं तु विधमा- 

ननरव्यमन्सममेव । न हह नद्वनन्याभ्तरण सथच्त । तस्येवामावा- 

त् । नच् स्वच॑तन्यनः सयवस्त् । सवनस्यध्यनिरिकमेविस्यनभ्युप- 

गमात् । अभ्युपगम च पदप्रमङ्कान्मायाववरहानिः ष्य्रव । सस 

बोये पुनमक्षे सवमुन्पन्न मह्लश्रणं रोधस्य कपम् । मनः सहन सष. 

शक्तिनिक्नानिन्नरूपं ह । नास्तु लदुत
मनिननाऽन्य थति ॥१४।३॥ 

प्रदी पव् त्रशस्तच हि गृद्ायति ॥ प्वमध
िकरणश्रयेण कल- 

प्रप्स्युपकरणं कलस्वरर्पे ख चिचाय कन्धानुमवापकरणं विचार 

यति । तत्र मगव्र्नागरूपाऽ्नुमन्र जीवस्य सम्भवति, न चति सश- 

य॒: । भक्तस्य स्वनोऽमामथ्य मागभरूनिश्च संशयक्ाजम । वद्तन्न- 

नसिङृल्य सुत्रमव्रतारयन्ति ।* नन्वित्यानि # । व्याकुबम्ति # मही- 

व्यादि # । * तरस्िकहानक्रियाभ्यामिति # पको मगबत्क- 

पयाऽसिभ्यकताशयां, हानो तूपायनेनिस्त् इ्युस्पुदिताभ्यां अवाभ्यां 

ताङयाम् । मन्ता सन्रितिशरुतिस्तु तलिरीयारण्यक पुरवसुकाश्चर- 
@ 



१५९६ तप्ङ्ाे अणुभाष्ये । 

निष्ट १ति । सर्वान् कामानित्युक्तताद् यस्य कामस्य भोगो 
यथा निरे सति तत्तथा तदा निवे इति बहधा निवेश उक्तः । 

अयं नित्रशो नान्तर्यामितेन, तस्यैकैव प्रवेशाव । निस्त; 
सर्वेषां जीवानां भगवान् भवयेव्र प्रसुयद्यपि तथपि यं स्ीयलेन 
टृणुते तस्य विवाहितः पतिरिव भक्ता सन वरणनस्नहातिदयन 
भक्तेनापि भिियमाणः सन्, स भक्त इव स्वयमपि तं स्वस्मिन् 
विरमा । अत एष सेहगहिेनायोगोरकादिकं विहाय प्रदीपं 

नारायणनिन्तरं भवैसूक्तारम्भेऽस्ति । एवं तां धिवृण्वन्ति । सवौन् 
कामानिल्यारभ्य गतिष्वितीव्यन्तम । ननु भकेसूक्ते तदभिमाडवा- 
केषु च प्रभासीयलीडैष प्रायशः प्रतीयते, फं बहुना, पतदयु्तरा- 
देऽ यद् मारं तस्द्रयते स भरु निधाय मारं पुनरस्तमेतीति 
भार्रहनालश्यं भारस्तत्यागोऽस्तगममे चोच्यते । भप्रे ख, तमव 
सृत्युममूते माइरित्यादि । तत् कथमतरषं ष्यास्यातमिनिचेद् उच्य- 
ते । पू हि पुरषसृक्ते सष्टिलीलोक्ता । तत उशरनारायणे खितिली- 
लोक्ता। तत्र, हश्च ते रक्षमीश्च परट्यावित्यनेन मोगलीखां सुचयित्वा 
दष्टं मनिष्राण, अमुं मनिष्राण, सवै मनिषाणेतिधाक्ष्यत्रये पेहिकामु- 
प्मिकमिषठं प्रह्मविद्धिः प्रार्थेवम । ततो मतृसूकतारम्मे प्यमृगिति पू- 
संप्रन्य उश्तरप्रन्ये चवमुपयुञ्यते इति पुतैसम्बद्धार्थोऽन्र भ्यास्यातः। 

तृतीयस्कन्धे तु, मनश्तुः पादावनुस्मरक्नित्त्रोक्ता। भतस्तत्रोलरप्रम्थ- 
सञ्श्रद्धोऽयै इति पया धिद्धन्मण्डनव्यास्याने प्रभासलीकाप्रसङ्के उ- 

सरब्रन्थानुसारण ष्यास्थातेति न दोषः । नन्वश्र मुक्तस्य यानि ज्रि- 

घा मवति पञ्चधेत्यादिनोकतानि शशराणि सृजन्ते तानि सात्मकानि 

निराश्मकानि देति सदये, निरात्मकानि सृष्टा, यथा प्रदीप दकोभे- 

माषं विकारशकियोगादापचते तथा भुक्त पकोऽप्यनेकशरीरा- 
चयेश्वयेयोगा्राविरातीन्युख्यते, न तु पूरो्ोऽय इति शङ्कायामाहुः। 
# अत चवेव्यादि न. यत उक्त दवाऽ्थोमिप्रतोभ्त एवायं दशान्त उ- 
को, नायोगोककािरतस्तयस्यथः। मरुररुशुताववमेषा्योभमिषरे- 
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इृष्टन्तमुक्तवनि श्यास। । अत एव देवपदयुक्तम । खर्पा- 
नम्ददानाद्धाबोदीपनाव पूतनादिमुक्तिदानेन स्वमाहासम्ययो्तना- 
दुष्ठादिष्थितेश । तकत निर्क्त-दिवो दानाद्ा, दीपनादवा, 
पोतनाद्रा, चुख्यानो भवतीति बा यो देव एति। किओ । भक्तानां 
कामभो जनां ब्रीदाकरणादं क्रीहायमिव जयेच्छाकरणाद्क्तः सह 
ष्यवहारकरणाद्धक्तेषु समाहात्मयेच्छादि्योतनाद्,न पाये, न 
त्रा परणविनीपियादिभिः स्तुतिकरणाद्क्तपपततिदीनेन का- 
छीयदमनादौ पोदकरणात् तषमे पक्तिमदकरणात् ते खपरेऽपि 
प्रियमेव पहयन्तीति सप्रकरणात्तेषां कान्तिकरणादिच्छाकरणादा 
तकभिकदे गमनादपि देषः। तदुक्तं धातुपाठे--दिबु शीढाविनिगी- 
वाव्यवहारथुति्तुतिपोदमदस्प्रकान्दिगतिष्ििति । एवं सति यु- 

क्तमेव तेषां तथालमिति हिशम्देना$१ह ॥ १५॥ 
नन्वऽस्यृरमनण्डहसमियाथनन्तरं पठधते-- न तदश्नोति 

कथन न हदष्नोति कश्चनेति, उक्तशरुती च ब्रह्मणा सह जीवस्य 
भोग उश्यते । तथाच सयुणनिर्युणमेदेनं विषयमदो ऽव्य बाष्यो 
बिरोषपरिहारायेयत उत्तरं पठति । 

छवाप्ययतम्पस्योरन्यतरपेक्षमाविष्ठृतं हि ॥ १६॥ 

त इत्यब ग्रकु: । # अत पव दैवेत्यादि * तथाल देवपवाथौ- 

इङजस्यमेवात्र गमकमित्यर्थः सौश्रष्य हिशण्दव्याथमाहुः # पवं स- 
हीत्यादि # तेन यदा भगवान् जीवस्य खदत्ते देहे स्वेन सह सरषै- 
भोगकामरभोगं कारयितुमिश्छति ता स्वयमपि तदनुगुणप्रकारेण 
तस्मिन् देहे भाविशतीति तादा अबिद्रा पव मोगोपकरणम् । गुणः 
पानयूहकायोदिदकायां तु यथासम्मवे पा रामानुजमास्कराशायो- 
विं भुकम्यवस्योक। सेवामिमतेत्यथाषू कन ॥ १५॥ 

 ॥ सूतरमषतार- 
ए्न्ति । # नभ्वस्धूलेत्यारि # भुतावदनोतीत्यश्च विकरणम्यत्ययेन 

१७८ 



१४१८ पपरकाशे अणुमाष्ये ॥ 

इहायमाशयः । प्रृनेताषक् हि प्रतिति .ततो व्र्ीति चं 
भूय इयाद्रधिकरणेः परास्य शक्ति्ितमिधेव श्रूयते साभाव 
्ानवलक्रिया चेयादिश्रतिमिश्च पराकृता एत॒ पमा निपिध्यन्ते 
ब्रह्मण्यता ए वोध्यनरम्यथा तदूषोधनमेत्र न स्याजिपधकर- 
वाक्य एव तदुोधनघपि न स्यदेनस्यवरक्षरस्प प्रज्ञान इयादि- 
स्पपनेऽचिन्यानन्नराक्तेमगवतः का षा कार्यारप्षमता यया प्रा 

फतान् गुणानरीकु पीतो निगुणयेत्र मदा स्वेत मग्र्पामति 

तव्यम् । एवे मनि, तद्यथापि हिरण्यनिवि निहिनमक्षत्रज्ना उप- 

युपरि मञअरन्तो न विन्दयुरवमतरेमाः सतरः प्रजा अहग्डगच्छन्य 

एतं ब्रह्मलोकं न विदन्तीति छन्दोम्यश्रतः प्रखापदरशायां न क- 

शिट् व्रह्मश्चाति तरव न कञ्चतनितद्विपायणी निषधिक्रा श्रुति- 

्ह्मविदाप्रोति परमिति श्रुतयुक्तपरव्रह्मपाद्षिदिशावरिषयिणी भोग- 

बोधिक्रा सेति न विरोधगन्धोऽपि। एतदेवाह । साप्ययः प्र 

स्वापः, स्वमपीतो मयति तस्मादनं स्वपितीयाचक्षतं इति श्रुतः 

सम्पत्तित्रह्मसम्पत्तिरुक्तरीया पुष्टिमारगोयि पोक्त पएतयोरन्यतरा- 
0) चरः पकक चक्कल 

अहानमेवा्य एति पू व्यार्बानम् । अतोऽत्र भोग उच्यत इत्यर्थः । 

उ्याङुयन्ति । # दृहायमिन्यादि # । # निप्रधिक्रा श्रुतरिनि # 

मगनिषधक्ा, न तददनोतीतश्रुतिः । अन्यनरपेक्षमित्यनदत्र, भा- 

विष्कतमाविष्करणं भगवस्प्राक्रस्यामिति यावत् । हि यना हत्रारतो 

युक्तम-पतावती वुश््ध्या । दहराधिकरणे पनतसुत्रापन्यासे 

आधिष्डृतपवुस्य भगवदाविभावाथेकरनाया अ ङ्गीरृतत्वात्। तथाचा- 

गं सम्पद्यते । आदय प्रकारे यथपि. तचा प्रियया लियल्याद्रिनास- 

म्पारष्वज्को ब्रह्मनो जीवस्याक्तम्तथ्रापि,न ब्रह्मं किञ्चन वद् नान्तर- 

मिति ज्ञानाभाषशोषत्वेनाक्त त्यस्थूल्यदिधुतो सकलप्रापशकधमा- 

भआवकथने प्रा्पञिकमोगाभावोऽप्युक्तः। दि्तीयधकार तु ब्रानसद्धा- 

धाद मोग इति विरोधाभावात् स्वरूपे सगुणनिगुणमेदूकस्पनमसङ्क- 
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` पेप्मुभयश्रुयुक्तमियषैः । मगककाकिमोगस्य सीलाद्पतान् 
तस्याश्च, लोकवत्तु खीलाकेवस्यमिसतर युक्तिसेन निषूपणाद त- 
सापः मम्पदरूपन्ं युक्ततरमिति हिशषब्दाथः ॥ १६ ॥ 

जगद्व्यायारवर्ज प्रकरणादसंनिहितवयाच ॥१७॥ 

तमित्यथः। नदेतक्निगमयतं हिरण्यदाददस्याथमाहुः। # भगवनकत्- 
कत्यादि #। पवमननापि प्रकारण कल्स्वरुपमरय विचारितं मवति॥ 

शाङ्करस्तु-मुक्तस्यानकशरारावशलक्षणश्वयाक$यु पगम, तव् 
केन कं वजार्मीयाद्ित्यादिशरुतिधगध शङ्कायां, तत्कन कं, मनिल 

एक ह्यादौ यद्विशोपवज्ञानयारणं तत् सुषु्तिफेवस्यावम्यय्ारन्य- 

तरपिक्चम् । कुतः । आवष्छृतं हह यना हनाम्तत्रैव तदाधक्रवशा- 

दाविष्छन. यत्र सुपे न कञ्चनकामे कामयन, न कञनस्वप्नं फे 

द्यतीत्यनन । पनया भूनभष्यः समुन्थाय नान्यत्रानुविनश्यति न 
 ब्रेत्य सक्गास्ति | यप्र त्वस्य सवमान्मेवामूदित्यनेन च प्रफर्टकृनः | 

हदे तु सगुणिदाविपाकष्यानं स्वगादििवदवम्यान्तरम् । यत्रत- 

देश्व्मुरवण्यते$नो नदोष इस्यवं सूत्राथमाहूः । नपामियं मभ्प- 

स्यवम्यानो हीनायस्यत्यमिप्रायः। ततूनदन्य न क्षमन्न । वथाहुमा- 

स्कराचाया रामानुजाचायंश्च-अव्र मम्पक्िपदन, याहु मनमि म- 

स्प्चन इत्यादनोरा मर्णावस्या पराधृदयन । भतः सुषुमा मर 

णावस्यायाञ्च विशपविक्नानवारणम । यत्र मुतः, पनश्या भूतश्च 

हेति श्रुनिक्या यतस्नत्रव नदधिक्रारवशदाविष्कनम् । नन शरे. 

न्दियतरिपयनिवन्यनं यष्िरोयविजनं तदच वायते, ¶त्यदोषः। नतु 

परं माव प्राप्तस्य विध्याक्मेसमध्यान्सर्वाविषयं सामान्यज्ञानमाधिनम् 
त तन्न वार्यत हत्यदराषः। यत दृनद्रप्रजापनिसेयाद् एव सुषुपरानि 
सम्येधत्वमुक्ताऽ्र मुक्तमर्थिषन्य, सदा पय पनन दिभ्यन श्रू 

दा मनसेनान् कामान् पयन् रमन य पने प्रह्मदाक शनि सपह्न- 

कथनादिति । अस्मन्मत व्यनाधानू विशेषः । शाहूराकमुक्ता- 

ऽव्या प्रथमा कक्षा । एताश्यामुकताऽवव्या तु मध्यप्रकक्षा। माग म- 

गषर्साहि्याभावाद्रिति ॥ १६॥ ४॥ ह 

जगद्भ्यापारषज प्रकरणाद सक्निहितत्वाश्च ॥ एतं मोगोप- 
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ब्रह्मणा सह मोगकारणं शौकिकव्यावारयुतमुव नेति सेश्ष- 
ये तद्युतमिति पूरः पक्षतथा पति सुक्तिवमङ्गाव पूरवोक्तमतुष- 
पर्नमितिं परते, आह । जगदियादि । पूर्वक्तस्य नगत्सम्वन्पी 
डोकिको यो भ्यापार; कायबाङूमनषां व्रः तद्रहितं भोगकर- 
णम् । तत्र हेतू आहे । परकरणादपनिहितत्वाष्चेति। ब्रह्मषिदा- 
रोति परमित्युपक्रमेण मुक्तिभकरणात् तत्र लोकिकब्यापारोऽ्- 
म्भावितः। किच, लीटायाः किमायाचतीतत्वेन भातं मगद् 
दृरतरमितोऽपि हेतोने तत्सम्भवः । कदाविरलोके शीलाभकटने- 
छायां तदधिष्ठानतयोग्ये पधुरादिदेशेऽति्दे गोखके बध्ठरि- 
द्दियमिष श्थापयित्वा लीलां करोति । तदापि शीडछामध्यपातिनां 

करण चिखाये भोगव्रकारं षिवारयेतुमधिकरणान्तरमारमत शवा. 
शयेन विषयसंशायपूवपक्षान् वदन्तोऽधिकरणमवतारयन्ति । # अर 
हयणा सहेत्यादि # । संरायदीजं तु मोगे लोकिकबभ्यापारयुकत्वस्य 
खोके ददनम् । पतस्य मोगस्य सायुज्यसुक्स्युलरमावित्वं च बै 
यम । सिद्धान्तं वक्तं सूत्रं ष्याकुषन्ति । # पूर्वीकस्येत्यादि # । 
# पूर्वोकस्येति * । प्रा्तसायुज्यश्य पुटिमककायवाङमनतसामिद्यश्र 
दजञमावः समासान्तस्याऽनित्यत्वेन वेकलिपिक्वाज्डेयः । भसज्नि- 
हितत्वे ध्यान्ति । # किथेत्यादि # । पतेनाक्षणद्यण्येषव सम्मो- 
गो बोधितः । निरस्तसाभ्यातिशयेन राधसा खधामनि ब्रह्मणि रस्ये" 
ते नम शति दवितीयस्कन्े तथा सिखत्वात् । तहि, ते ते धामनी. 
स्याति मूमो मोगः कयमुभ्यत इत्यत आहुः । 9 कदाजिरि- 
ह्यादि * । » कदाचिदिति # । अगवुहिधीषोऽवसरे । # शाप- 
पिस्वेति # । भक्षरं ख पायत्वा । तथाच तस्माखथोख्यत शल्वः । 
नभ्वेवमक्षरस्य भूमौ भरकटने तश्र खितानां मकानां भूमिसम्बन्धज- 
शुणदोवसंसगौललौकिकम्यापारपरसङ्गो दुषो श्वत आहः # तद्ा- 
पीस्थादि 9 मतु प्रमाणाभावे इ्टाम्तमाब्रस्याऽकिथित्करत्वाश्न भका 
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न रोक्िकम्यापारसम्भवः। न  बधुरिनद्रं गोरककारथ क- 
रोति । न बा वक्नाशे नश्यति । एतत्सर्व, दिशीब बश्ुराततमिति 
श्रुतिष्यारूयाने विदन्मण्डने प्रपथितम् । किओ । छन्दोगे, ¶- 
पेष पुषं भूमा लेव पिनिद्ठासितभ्य इत्युक्ता भूम्नो लक्षणमाई। 
यत्र नाम्यव् प्यति नान्यभ्टणोति नान्यद् विजानाति स भूमे- 

. ति । अत्र, नान्यदिजानातीयेतावतैव बारितार््येऽपि यदिन्दिय- 
व्यापारो निषिद्धलश्ाप्यन्यविषयकस्तन भगवदिषयकः स भिदो 
भदतीतिं जगदव्यापारराहियं सिद्धम् । तश्र तेन भगवत एव 

सतन्त्रं फलत्वमुक्तं भवतिं । न टि एुखस्यान्यत् परयाजन- 

भरस्ि ॥ ९७॥ 

नां डोकिकभ्वापाररादिष्वसिङधिरित्यत भदः । # पतित्वा" 
हि #। # प्रपाद्चितामिति #। खद्ुरिति द्वितीये कवकनान्ते पतूमि- 

ह्वादिना प्रपथितम् । तस्मिन् ध्वाख्यान भाद्रहवादु एति शद 

स्यादिति तदयं भूमविधाभुतिभुदाहरम्नि । + किच, छान्दोग्य द- ' 

ह्वादि # । # इण्दियध्वापार हति # । प्यानि व्णाविश्वाभुकः 

सः। तथाचार्यं भुतो लोकिकष्यापारराहिन्वत्व सिङत्वासत्र तथा 
व्याख्याने भाप्रहवाव इत्यर्थः। अश्र यत्पारिशप्यात्सिद्धं तस्व क- 
माहुः । # तेनेत्यादि # । तश्र हेतुः । श्म हिव्याि* । भ दहि 

भूमकिद्यायां प्रतिपा्मानश्व मूमहपस्य सुखस्य फनः्वाविरिक्- 

बम्ब ्रयोजने कथमप्यति तस्मात् तथ्वथ । 

, यसु माभ्याम्तरेऽस्मिन् सूत्र अरह्मसायुज्य ब्रहमसाम्यं वा याप्स्व 
जवदभ्य पादिकं अगरसहिम्यापाररहिनमव भवतीति दिखारितिम् । 
वदस्माकमतं, नेतरोऽनुपपररित्यानन्द मयाधकरणे पव साधित 

मिति न काचिनयूनतेति दोधितम् । यतु निशङुहाजगतकरतवहद 
ब्ह्यरक्षभत्वाद् ब्रह्म बद बरधिव मवनीति भरत्या वस्य ब्रह्मभाव वो 
चिते व्यापि तद्मेदाञ्जगद्भ्यापारोःस्तु, तथा स्तीर सु्रमवन्तर- 
ुख्िविषयमिति कथि, तदसङ्तम् । वेदसी, सममडुजागतां 



१४२२ पपरकरात अणुभाष्ये ॥ 

पर्क्षोपदेशादितिचेन्नाधिकारिकमण्ड॑रस्थोक्तेः ॥१८॥ 

नन्वेतत्मकरण एष छन्दोग्ये पठ्यते, सवं ̂ ह पश्यतीति 
सर्थविष्यकमरक्षमुपदिश्यत इसन्यविपयग्यापाररािवं नोपपधत 
हयार समाधत्ते । आधिकारिरेयादिना । अत्रेदूमुच्यते । 
सोऽश्नुते, लोकवत्तु ठीलाकैवरयामयादिमिनियरीलामध्यपाति- 
सं तस्योच्यते । नान्यत् पदयतीयादिश्रतिवराज्गदृम्यापार- 

यदमतं मतवुटनयेति जीवे ताहशानियन्तृत्वभावस्य ब्रह्मषिदसम्म- 
तत्वकथनेन तादशजगत्कतृत्वादिरपि निरासग्रोधनादूतः सयु 
ञ्येभप तदभावः सुत्रकाराभिमत इति क्षयम् । तथाच यथा भूमिल- 
ञबन्धिनो मथुरादिदेशस्य लौकिकत्वं, तत्र स्थापितस्य चाल 
किकःरवं, नथा तत्र स्थितानां टोकिकदेह निविष्त्वाह्लोकिकत्वं त- 
वुभ्तःस्यापितानां सदेहानामेव लालास्थानामलोफिकत्वम् । तेन लौ. 
किकालीक्षिक्रोभयकायकरणं तादशनादशनचज्ज्ञानविष्रयत्वं नानुप- 
प्न, नापि लीलासाद्र्यपरसङ्गः। चशषुरिन्दिदएन्तनैवोपपादित- 
त्वादित्यथः ॥ १७॥ 

परत्यक्षोपदेशादितिचन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तः॥ सूत्रं व्या- 
कुवन्ति । # नन्वित्यादि # । ननु भूमविदयास्थस्य, नान्यत् पश्यती- 
व्यादिषाक्षयस्थ बलेन मक्तस्य.ऽक्षरे ब्रह्मणि जगदृष्यापाररहितो . 

भोग इति यदुक्त नश्नोपपथ्तं ' यत एनत््मकरण प्व छान्दोग्ये भ- 

क्स्य जगदृव्यापारः पठ्यते । स कौ वेत्यत आहुः । सवै, पयः 
पयतीति । जगद्िप्यकप्त्यक्षरपः स इत्यतस्नथेत्याशङ्खा समाध- 
श इत्यथः । समाधानां शव्याख्यानाय हैत्वंशस्फुरणे तेनाशङभू 
न्तरस्थापि नित्रृन्िमालोच्य तमप्यथ संग्रहीतुं प्रकाराम्तरेणाषता- 
रयान्त। # अत्रेदूमित्यादि् #* । अत्र अवतारणश्रन्ये, इदं वक्षमाण 
मधिकमुख्यत, न तु तात्रन्मात्रमिल्यथेः। किं नदित्याकाङ्कायाम भा 
क्ष्ये वि^यमाहुः । सोऽदनुत इत्यादि # । # तस्यति * । बकष्व | 
एषं बिषयमनूच तन्र विचारः क्रियत इत्याहः । + त्रेया # । 
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बरं भोगकरणं पर्मसतरणोक्तम् ।अग्रदं विचायते । नान्यत् पश्य- 
तीति प्रकरण एत पव५ ह पर्यतीति सरमपिषयकं द्ीनपुच्यते 
तत कथ पू्मोक्तुपप्दयत इति । कि । एकस्येव भक्तस्य देश- 
काटमेदेन क्रियपूणाभेकरीलापम्बन्पितं भवात । तव लीला- 
नियतायां न परते। यतस्तसरशवत्ततकालमम्बन्धिनी सा निया । 
एवं सयेकस्यनिकररूपलं जीवस्य न सम्भवतीति तजियन्वपपि न 
पिद्ध्यतीति । तत्रोच्यते । श्री मर्पदेन न जगदुच्यते, किन्तु 
यस्यां यस्यां दीकायां देशकालभदेन क्रियपाणायमयिह्तो य 

[1 

अश्रास्मिन् सूत्रे ष्ठम ! उक्ताभ्यां धुति्यां सूत्राभ्यां च यवुक्तं 

तद्विवायैत रयधः । चिचारमाहुः । # नान्यदग्यादि # । अत्र, ना- 

न्यदिल्यारय पूर्वक्तमुपपद्चन ए्यन्लन पूर्वाक्तवाराद्भानूहिता । 

सेऽ्नुत दलयादिविर्पायर्णा दितयामाहुः । १ किञ्चत्यादि # । 

सेऽदनुते, स धा एष एवे पदयन्, स्वै, हि प्यः पद्यनीस्याङ्ि धुनी 

श्रीभागवतादिषु च एकन्यकशथनन भक्तानमरकस्यव रपस्य प्रय 

क्षोपदेशाद् पकस्यैव भक्तस्य दृशक्षालमदृन क्रियमाणाऽनकली. 

लासम्न्धित्वमुक्तं भवति । तश्च खानि्यनाया न धठन । यनस्त- 

देशकालमम्बन्धिनी तत्तद्रितापरणविराण्व नन्या ्वेसाचप्रनिया- 

गिनी । प्वं देशक्रालभक्तविदिष्रायाः कलाया नित्यत्व सति श 

क[लयरन्यान्यत्ववदू अक्तस्याप्यनक्रकपन्वं वाच्यम् । नश्षानु- 

कतत्वाज्जीवस्य न सस्भर्वनि, इति णवं विदाधणविघ्रटन तस्याः क- 

लयाः निद्यत्वमयि न सिद्ध पव्यना न घटन इव्यथः ,। प्रक्ष 

्ाग्रिलयत्र प्रथमपक्ष वर्ठातत्पुगषा हितीयपक्ष च कमधारया हयः 

एवमाशद्भंशं बधा व्याख्याय समाधानां अयकियन्ति। + तवा- 

च्यत इत्यापि # । तथधाचाधिकारोऽत्र भक्तानां रलानुमवयग्य 

तासम्बन्धाधिक्षारिकं तवां मण्डलं समूहत्तत्र याम्तष्ठति व्यासः 

कथनाव् भुतं तथोस्यन इति नानुपपश्रं कथित् । भ्रौनम्य शूरेन- 

बिपयपाचकस्य सयपदस्य सङ्ाचितदसिकरसद्विपयकदरने- 
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एको पक्तस्तस्यैव तावन्ति स्थाणिं सन्ति कान्याधिकारिकाणी- 
हयुष्यन्ते। तेषां पण्टलं समूहस्तत्र स्थितवस्तुपा्ुर्यत एति नानु 
पशं कित् । अत एवाग्रे १३ये । सर्वमाप्नोति सर्वश एति, स 
एकषा भवति त्रिधा मवति पञधा भवाति सप्तधा वषा वेव पुनधे- 
कादेशः स्यतः । क्षतं च दश वेकश्च पदस्लाणि च विशतिरिति । 
यथा प्डहवरिषु पुस नेकस्य भराथम्येन भाधान्यं वक्तुं श्यं 
तथेतेष्यपि इपेणिति हापनाय पणरपदयुक्तम् ॥ १८ ॥ 

विकारावरिं च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 
नन्देवं प्ति श्वस्तवोहमायास्य हति भरभुणोक्ते तदाश्या त- 

श्पि भोगस्य अगदृभ्यापाररहितत्वं नानुपपन्नम् । वथा, सोऽदतुतं 
इत्याव्वेकव नस्यं मक्त खरूपधिषयकत्वात् सं मक्तप्तसदे शात 
सत्कोलमदेत क्ियमाणा कीलाः आधिकारिकरेदसमूहसयः पदय- 
तीति तत्तदिशोषणविरिष्टानां कीलानां तदनुमवितुमकतस्य खं नि- 
ह्यस्वं नानुपपश्नमिस्थथैः । ननु सवैपदाथलङ्कोखे मरत पवाहुर्ये च 
कि भानमिध्यत भहुः। # अत पवेत्यारि #। *# अप्र ईति #। 
सर्वर हि पदशः पदयतीद्यस्याप्रे । तथाल सवमाप्नोतीति वाक्ये सर्वैः 
रकरः सरवप्राततिभावणात् सर्द पयतीति वाक्यशसभपदेन बि 
वक्ितप्रहणस्यैव युक्तत्वात् । तथा सं पकथेति धा्ये भक्तस्य 
बहुधा मवनभावणात्, सोऽ्दनुत श्या्ावपि बहुभी सपेमोगज्प- 
श्य छीलानुमषस्य युक्तत्थादिति । ननु मण्डलपदेनं अक्राकारेण 
परिणतः समुह उथ्यते, न तु सामाम्यसमुहोऽतः कथमवपुच्यत 
त्वतो मण्डलप्दस्य तास्पयमाहुः । * यथेत्यादि # । तथाचेत- 
शापाय मण्डलप्ं, न तु समूहस्य चक्राकारेण परेणतेकशाप- 
नयेर्ययेः ॥ १८॥ 

विकाराषरसि अ तथा हि सितिभाह ॥ वं शुतिविरोधं व 
रित्य लोकिकषिरोधं परिह रतीत्याशयेन सूबमवतारयन्ति-# भन्वे- 
धं सतीत्याहि # एषं सतीति * तत्त्ठीलातस्दहेशतसत्कालतसदू- 
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ह्खितिरनोपपधते। निवत्रारीसापा्स्य कालस्य वदागमनस्य 
` च तदापि वरपनलाव । तया भमूक्तिरपि नोपप $बाघ्र- 
कुप "सपाषरे। {ह भगवस्तीलाप्रकृतितदिरदोऽ्थो विकार शतु. 
ख्यते | वत्र न इते तानं तादशं च मवति । पत्सरूपं परति 
तथा ददति तस्व स्वगेहे तदा भापत्थितिहगानं न भवतीबर्थः | 

 भक्षदेष्ानां नित्यत्वे सति । ष्याकुषेम्ति । # हेत्याह # । # पदे. 

ति # । मगवत्सम्बग्व्यथैविचारे, मगवहलीलाप्रजृतिः, श्सारमकल- 

स्सलगुणवशवाद्, भु हृत्यधिकरणसिखकारणस्वाद्ा । तद्विरखो. 
ऽथा लौकिकः स हि विकार त्युष्यते तशप्रतिङतिभूतयत्किि- 
सदृगुणवस्वाव् । कयेत्वादा । तत्र लोकिक विकारमूतिध्यै भ ष- 
संते तद् र्मणा सह मोगकषरणभ । अत भाधिकारिकमण्डलसखं सर्व 
तदन्तःपातिष्ानं च विकारावरि तादशं तत्समानाकारे च मध. 
ति । भत पवेतः पथम्, भातत भाश भत्मत भाविमौवतिसे- 
मावावित्यारि भावितम् । भन्यथा तन्न वदेव । तदेतषृत्र सर्व 

अकारेण सुष्यते । तथाथ, स एकवा मवतीति भुतिबजेनेकस्य 

भक्स्य यान्यनेद्धानि हपाश्यङ्गीृतानि तानि योगिक्षायम्युहवन्न 
जानदेशवरतीनि, किन्तु तथेकस्मिेव मगवरडहपे विधमानानि 
अ्रचुम्नादिष्यूदपाणि तत्वाय परकटीमवररवपि न स्वह्पान्नि्न- 
.हया प्रतीयम्ते । तथा मक शरीराण्यप्येकस्मिन्नेव व्तेमानानि त- 

त्का वहिमेवम्ति । एवं यत्स्वं प्रति, > हवत् गृहमायास्य शति 

अवूति तस्व सुहे परयमदिने भगवत्स्थितिक्षानं न भवति तस्व 
दारि्मवति, पूवां चान्तः । ततो दितीय- 

हिने पूर्वां विभवति विरहातुमवयिव् वान्तस्नयोरम्तमावव- 
हिमौदौ तेन भ क्वायेते एकमेव स्वमनुमवतीत्येवं छीलारसालत्वायै 

दिङ्मात्रेण प्रदह्यत । वस्तुतस्तु यथा नित्यभ्यापकश्यवादिरचै- 

मितीयमते अज्जकरस्य बायोष्ठंनेषो भमदि न व्ण्मकषश्त्य 
सरयन्र सदा कान, यया च नित्य्यपकारमृषाविकाणादादिमरते 

इवरेशदन्यत्र वदृरतति्ामस्यानमूनगेदः मदेन म श्वारमषानं, त 
९५९ 
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उपलक्षणं देतदतो यदेशकारिरिषा यादृशी या लीला तस्या- 
हाटरया ए तरटीलमधयपातिनो भक्तस्य हान, नान्पविषयक- 
पिति बयम् । अत् एत्र द्वितीयस्यापि, मं पूमुक्तमासीततेनागत 
इयेष ज्ञानं भवति । तब हि रपोदयोऽतो रपृखरूप्मध्यपाति- 
लाद्छीाया रमस्य च मगवद्ातकलाद्धगवदूपतेन सर्वमुपप- 
द्यते टीलायाम् । अत्र प्रमाणमाह । तथाहि स्थितिमादेति ! स- 

माप्नोति सर्वश्च इति श्रुतिखस्यैव भक्तस्य सवैशाः स्वैः प्रकारैः 
सवडीरारसमाप्रोदीति वद्न्युक्तरीयेव रीलायां स्थितिमाहेतय्थः 
अतो वस्सेबेदमटोक्िकमीदशमिति मन्तव्यं वैदिकेरिति भावः। 
अलोकिकेऽये रोकिकरीयनुपरणं न युक्तं, किन्वलोकिकरीब- 
तुपरणमेब युक्तमिति हि शब्देन श्ोरयते । एतेन, रसा वै स इति 
श्रोरछीराविशिषट ए ममुलयेति वाहदा एष परमफमिति ब्रापितं 
मवति ॥ १९ ॥ 

दक्षेयतशैवं प्रयक्षानुमाने ॥ २० ॥ 

थाऽ्र लीलादिष्यज्जकमगवनिच्छाभाषेन न मगवत्छित्यादिष्ानं 
मवतीलय्थः । पवं सूत्करेशं व्याख्याय तेनानुक्तस्थान्यस्यापि 
तथा सिदिमाहुः । # उपलक्चषणमित्यादि # । तथाच्^भचिन्त्याः 

खहु ये भावान्तांनककेण प्रसाधपरेत् । प्रकृतिभ्यः परं यश्च तवुशि- 

म्यस्य लक्षणमि"ति मर्स्यपुराणश्राक्यात् । अत पवं शुतिमूलक- 

तक्ौदपि सप सुखमित्यथः। उपपव्नपरकारस्य प्रामाणिकत्वाय 
सुश्रशेषमवतारयम्ति । # अत्रस्यादि + । सिद्धमाहइुः । * भत द- 
त्यादि #। तश्रा, नेषा तर्केणति भुतेः, भलौकिकास्तु ये भावा 
न तांस्ेण योजगेदिति स्मतश्च भुखनुसारणेष निर्णेयमिति सि- 

दे्तयेद्यथः ॥ १९. #॥ ६ 

बरोयतश्चेवं भत्यक्षानुमान ॥ भगवत्सम्बम्िपराथानां यु 
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नच लोकिकयुक्तिविरोधोऽ शधकतेन मम्तव्यः, किन्त 
साधकेन । यतः भयक्नाऽनुमाने श्रुतिस्मृती अपि शौकिक्यु 
तयपरपोरणारोकिके मगवरसम्बन्धिन्य्येऽन्ययथाभावनं निषेधति 
नेषा तरेण मतिसपनेया । परास्य शक्तििपिमैव श्रूयते स्वाभा- 
विकी हनग्रलक्रिया च । अलोकिकास्तु पे भावा न लेण 
योजयेत् । श्रीभागवते च-- न हि परिरोध उभयं भगवत्यपरिग- 
णितगुणगण शइखरेऽनवगाहमाहासम्येऽ्बाचीनविकटयवितकषि- 
चारपमाणामामकुतर्कराल्रकणिलान्तःकरणाशयदुरग्रह्मादिनां 
विवादानवसर श्यादिवाग्येरचिन्याननतकषक्तिमेन भावत्सङ- 
पस्येव परपफश्लं पद्यते । कि । ता वां वास्त्म्यष्पमति ग 
मध्ये यत्र गायो भूरिशृङ्गा अयासः । अत्राह तहगायस्य श्ण; 
परमं पदमतमाति मूरीति कऋमेदे पठथते, किभित्पाठमेदेन यनुः- 
काखाथामपि । वा तानि षास्यूनि वां गापीपापव्रयाः सम्बन्धीनि 
गमध्यै पसादतेन भापतुमुष्पमि कामयामहे । तानि कानीयाक्रा 
कायां गूदाभिसम्धिषुदूधाटयति, यतर श्रीगोकुके गावो मृरिभरक्गा 
बहुभू्खा रर्मफृतयो वसन्तीति शषः । प्रम्यारण्यपशूपकक्षणा- 
येषुभयोरेष ग्रहणम् । अगराह । मूपावेव तदुरुगायस्य ऋगीयमा- 

सेगस्यसयडपं पूर्वोरमथेमेव रदीकलतु सृतरान्तरं षठतील्याशायेन 
व्याकुर्वन्ति । # नजेत्यादि + । माप्यमन्र निगदृभ्यद्थानम् । 

अश्र तेषा त्केणेति काठटकधुजोवपहनोतरवरसित्वेन तया भगव- 

तकागोखरत्वसाधनं न युक्तमिद्याशङ्का, ब्रह्म 

्रहषरणखायाः, परास्य हाकिरिति द्विनीयस्याः भ्वेताभ्बतरभुतरप- 

स्मृतः प्रसिद्धत्वेन विषयाम्भरे 
ारिता््मारुूय भीमागवतपषठस्कन्धीयस्य, भ दहि विरोधमि, 
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नस्य ष्णः । भक्तेषु कामान् शपतीति हषा" तस्व पदे थानं वै- 
कुष्ठे ततोऽपि परमपधिकमप्र विविग्रलीराकरणात। मूरि ययुना- 
पुखिननिकु्गोवदधनादिङपत्येन बहुरूपम् । तथाच तवरतानि 
तानि कामयामह ति वाक्याथः सम्पधते । एतेन छीठासम्बन्षि- 
वस्तुनां यत्र फरत्येन बुरूपपायनं तत्र तरीलाकचुः एरमरुषतव 
कि वाच्यमित्याशयो इ्ाप्यते । अथ ह धा इ तव महिमाऽपतस- 
मुद्रविप्रषा सष्टस्रीदया खमनति निष्यन्दमानानवरतशुखेन वि- 
स्मारित्एश्चतपुखलेश्षामासाः परमभागवता इति श्रीभाग्ते । 
एतेनापि कैमुतिकन्यायेन भरमोरेष खतः पुरषारयतव वप्यते । 
फएर्मरकरणत्वात्तदेवाचायंतारपयपिषय इति शाते ॥ २० ॥ 

भोगमात्रसाम्यलिङ्ष ॥ २१ ॥ 

(तोऽपि हेतोः पुरूषोतपखरूपमेष परमं एकमिति शाते । 

लिन स (कयासि. 

ति वाकष्यस्योपन्यासः। एषमेतः प्रमाषैर्ठीलाया गलौद्धिकत्वं 
गमयित्वा तम्भुखेनापि भ 

भ्णुपदाद् अपरेऽपि, विष्णोः कमाणि पदयतेत्यादिमन्बदरना् । ध- 
पुम अथ ह वा देति ओमागवतवशनोपभ्वास शति। हषं 

मोगमाजसाम्यलिङ्गाश ॥ सूजमवतारयन्ति ८ 
यादि #। # इतोऽपीतिं # । मागर त ५७०० 
भोगे एद यद साम्यं मकेन स तौस्वमस्यां भुतौ खषषरेन भाष्यते, 



$ अप्पापे ४ शाद्; । १४९९ 

9) सोऽश्नुते सर्वान कापान् वद ब्रह्मणा विपश्वितेति श्रुती 

भक्तताम्यमुस्यते । तस्व पुरुषोशम एव सम्भवति । पतः स्य 

इत्वो त्ृतात्मनियेदनमद्गीकु्वनऽतिकरणः स्वस्वस्पानन्दमतु- 
भावरयेहं प्रधानीकरोति। अन्यथा भक्तोऽनुभितुं न शश्सुयात्। 

यक्तं चेतत् । पराप्त एलं स्वाधीन मययेषान्यथा कलत्वमेद न 
स्थाब् । तथाचाऽस्मारिलिङ्गादपि भरमोरेव परमफकलं सिद्धपति । 

न तस्समश्वाभ्यापिकश्च दयत हति श्रुतिषिरोपपरिहराय पाग्रप- 

दम् । नचात्र कापभोगस्य एटतं शङ्कनीयम् । अप्नोति प्रपि 

अतदभ्याषतिर्पत्रात घरूपानुमषरूपएताद् भोगस्य । अनुभूय- 

प्ानस्येव हि पुखस्य लोके पुरुषारथतोक्तेः ॥ २१ ॥ 
एवं भावतः स्वतः पुरुषायरपलमुक्ला कमफलभोगानन्त्- 

रमादततिवदन्राप्याहसिर्भविष्यतीयाशङ्कानिरासायो शरं ¶ति । 

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥ 

तस्मालिङ्गादपि। तद् ध्यान्ति #+ यत इत्यादि # पुरषोत्तम दबे 
ल्येवकरिणाक्षरं । तत्र हतुः । # यतः खज्यभिष्वा- 

हि # नन्वत्र कामानामेव प्रतिशकत्वाशद्धोगस्येव फलत्वम- 

स्त्वतिेस्ाहुः । # भचेत्वादि # । भाक्नोति परमित्वतवभ्याह- 

` तिक्पत्वादिहि 9 । भाप्रेतिपरमिति यद्वाक्यं तद्भ्याश्यानक्प- 

त्वात् । भतु यदि भगवत पव फलत्वे तदा कामानामशर्न किनि 

ति विषरणत्वेनोध्यत इत्वत भादः । # 1; # । तथ धु- 
किमाह: । # भनुभूवमानस्वेत्यादि # । तथाव ॥ 

ह तु फषत्वाथेमित्वयेः। चवमनया पथचमूष्या मोगप्रकारषिथारो- 

अपि अगवतः परमकलत्ववोधनायेेति हापितम् । पषमेवाजार्दैः पुहि- 
अाहमरयादायां पुिफलबिकारे “मगवानेव हि फलं स वयाऽश्चि- 
भदेद् भुवि । शुणस्वङपमेदेन तथा तेवां फलं भवेदि" लेनं 

देवने (२१॥ | & 

अनतिः शादादनादसिः एयात् ॥ सु्रपदतास्वन्ति # पवमित्वा- 



९४१० हषकक्े अणुभाष्ये । ` 

अनाहत्िरभक्तोनां हानिनां, बोश्यते । वत्र पानं शब्दः । स 
--तयोधयमायक्नऽपततवमेति, न तेषां पुनराटत्तिरेतेन प्रतिपथमा- 
ना शं पानवमावत नावर्तन्ते ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते, न च पुनरा- 
बैत इयादिरूपस्तु हानिनां तामाह । न हि भक्तानां नाग्धादिष- 
युक्तमपएतत्रम । “तस्मान्मदधक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
ने हानं न च वेरागयं प्रायः श्रियो भेदिह"शयादिवाक्येभ्यः । 
किन्तु, मेवेति श्वतेरवरणमात्रकम्यः पुरुषोत्तमः । एं सति ब्रहम 

दि # । ऽयाक्षैन्ति। # अनादृतिरिस्यादि * भनुः राशो कनि. 
नामेव तामहित्यश्र गमकमाहुः। # न हीद्यादि # । 
काठके शने प्रस्तुत्य, यव्ा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि खिता 
इति पैराग्यं चोक्ता ततः, दाते चेका च इदस्य नाञ्य इत्यनेनो 
ककमस्योक्स्वाद् शृहदारण्यफे शारीरन्राह्यणऽपि तथात्वादल्यत्रापि 
तथैवेति नाश्य दृष्वगतिहतुभूतयोहोनवैराग्ययो्भकतस्य भेयस्कर 
रवामाकेऽन्रोक्तम् । तत्कायभूतनाडीगतिप्रयुकममूतं न शक्यं ष- 
कलुम्नो हानिनमिव तेन शाथेन तवुख्यत शष्यथैः । तहिं मरल्वा- 
ऽताहचिः कतोऽवगन्तथ्येस्यत आहुः । किम्त्विल्यादि * । किम्तु 

मेवेति शुतेषेरणलश्यः पुरुषोशमो भक्तानामनमूतत्वम ।*स च 
अक्षरात् परतः पर ति भुतेयस्मात् क्षरमतीतोऽहमिति गीतावा 
कयाश्चाक्षराव् परः । पव षरणलभ्यस्यात्मनोऽक्षराव् परत्वे तति 

परमिति शधुतेर्धिरोधपरिारपू्कं थद् व्याश्यानं 
धरणसाहित्ये सषैकामाहानरूपो अह्यखड्पानन्दानुमवो, वरण 
साहित्याभाषे तु शोकत्वनाकरपा्तौ तदानम्दानुभवोऽ्षरसायुज्यै 
घा थथाऽथिकारमिति पूषैुक्तं तद्रीर्या अक्षराथिष्ठातारं पुरुषो 
शम परं बरह्म वरणेन प्राप्तस्य निर्दोषत्वाद् आदसिहेतुनामविच्ा- 
कामकपणामभावात् प्रपञ्च; नादृसिः सम्भवति । तथाचात्र परश. 
हे ब्राप्यस्थाशषराव् परत्वप्रकाशनसामथ्यालिङ्कदनाशसिमाना- 
मवगन्तथ्येत्यथैः । तनूभयव्यामो्टसूतरे भरुष्यामोहस्यापि" कचि 
बुखस्वासादशोच्छया कदाज्िदावरिः स्यादिति शङ्कायाः । 
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विदाप्नोति प्रमिति शवुतेविरोषपरिशरपृवंकोक्तम्यास्यानरीवा भ- 
क्तस्य परं ब्रह्म प्राप्तस्य निर्होषत्वादादततिरेतमबव परपमेऽनाह- 
तिः सम्भवति । ताहृशं पतीश्वरेच्छापि न तथा भविवुमांति। 
«य दारागारपुत्रापपाणान् वित्तमिमं परम । हित्वा पा शरणं 
याताः कथं तांस्यक्तुमुत्ह"” इति मगवद्राक्याव परपापरङपत्ाषष 
भोगस्य न नाफसम्भावना । फिञ यत्ैकस्येव भक्तस्य देषका- 
भदेनानेकविषलीलासम्बन्धितेऽपि तत्तरस्छीरासम्बन्पित्ममन- 
इवरमुख्यते तत्र सर्मथा तदभावः कयं बक्तु शक्यो ब्रह्मणापि । 
अपरञ्च । कालम्ताध्यो हि नश्वरः स्याद् न हि पुरुषो्षमे काशः 

परमषितुं शक्गोति। न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रयुरिखादिबा- 
क्येभ्यः । तथाच हानमार्गीयभक्तिमागी ययोरनासौ तुल्यत्वेऽपि 
फलपाङनो वैर्तण्याद पूर्दवाक्येन भक्तानामाहाऽनादृततियुकषरवा- 
दयेन हानिनामितिं हायते । नच फटपकरणान्तेऽनाण्यक्तेः स. 
साराभाव एष जीवस्य परमं फरलमयाचार्याभिमायो इयत एति 

वाच्यम् । ब्रह्मपिदः परर्पा फलतेनोक्ता तस्स्ङ्पस्य सवका. 

पभोगलेन श्रुवा निरूपणात् । स॒ च सस्वाधिकराऽनुमारेण 

# सादश प्रतीप्यादि *। तथाच य सषास्ममाधप्रपासिर्राहिता उक्ती. 

मोगालकखङ्पानु मदरहिनाश्च ताम् प्रत्यव तयस्छाति, नान्न त 

त्लस्मवनाऽपीस्ययेः। समूहटकाषमादकिगाङ्ानिदस्ययं कमुतिकेना- 
$पि वषूमाषं साजयन्ति + किञत्यादि + ननु लीलायां देशकाण- 

सम्बग्धस्य पू्मुक्तत्वाह्लीलानित्य्वोपपादलमाचरेण कथं शङ्का. 

याः, समूलकाषं निद्ृशिरित्यतस्तत कालष्यासामर््यं परमाणमाहुः। 
9 अपरं चलयादि. # । एषं लीलायाः खढ्पानुमवस्यं च नित्यत्व 
बुपपा्छसिद्धमाहः । # तथाचल्याहि # । बानगी फलस्योत्कषेः 
माशङ्क समादचते # गचत्यादि,धयमुकतखन्तम् १ ।* स देति # 
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निवेदिताकीङगीकाररप एवेति हेयम् । तेन श एव परमं फलम- 

नादतिस्वाधिङी। परं तादो सम्मषन्यां परमफणल्यं नोपपयत 
इति हानहवलशङ्कानिरासापेयगुक्त । पुषटमागी भक्तविरेषमयतै- 

कनिवकवेणुशब्दा द्रगवभिकटगतावऽनादिः परवेणोक्ता, मया- 
दामा पाणां देदस्पाछम्दासद्क्तसाधनादनादि हितीयेनेसपि 
हाहयषिषयः शिष्टो ऽथो हयः । तथा पति प्रपफएणमगरे सत एष 
मीति भाव यरं विस्तरेण ॥ २२ ॥ 

ओगश्चं । # स एषेति # । उक्तरीत्याऽ्तुभुयमानः पुरषोलतम दव । 
+ भआर्चिकीति # । परप्रकारानसामध्यालिङ्गात्परपात्तिरपवाक्वा- 

यवेन प्राता । तथाच भुत्या समरपितायाः परपरातेरेव भुख्यत्वासत्र- 
याथावाभिप्रायो, न तु तेदङ्किकषयामनादसाभिष्यथः । यद्यपि दिशश 

समातिबोधताथौ, तथापि दत्र श्वेषेणा्थाभ्तरमपि बोध्यत शत्या 
हुः । # पुषीष्यादि # । धाङ्मनसि ्शगाष्छयाचेतिं सुतै तथा 
साधितसत्वालयेत्यथः । पवमाचा्याश्चयः पुषटिमारगीयफलस्येव भु- 
कयस्य इति साधितमर । पषमत्र पदे, ब्रह्मविदाप्नोति परमिति 

धुस्युकं ब्रहैव सन् ब्रकषाप्यतीति शतयुक्तं च फलं सपरिकरं वि" 

खारितम् ॥ २२॥ 
शङ्करावारयास्तु-सगुणग्र्ोपासनाव् सरैव मनसेश्वरसा- 

यस्ये प्राप्तानां कि सावप्रमेभ्वये भवत्युत निरवप्रहमिति संशये, 

आप्नोति स्वराम्यमिति सर्वऽमै देवा विमावहम्तीति, तेषां स- 
दषु सोषु कामथारो मवतीत्यादिभुतिभ्यो निरङुशमेषेभ्वये मव- 
तीति भ्राम । तत्र अगुस्पस्यादिभ्यापारं बजधित्वेवाभ्निमा- 

वेशवयै मजतीनि साङकशमेव तव् । अगदृभ्यापारस्तु नित्यसिख- 
दिववेरधरसदेति सि । तत्र देलुः-परकरणमितरेषामसनि- 

हितस्वम्ड । यशर हि, सदेव सोभ्येदमभ्र इत्यादो अगदृभ्वापारः शर- 
अते । तत्र पश्मोदवद एष प्रहृतो, नेतरेषां सत्निघानं तस्मि । भच, 

भाष्नोति काराज्यमिति प्रलयकषोपदेरादिरोधः। धतद्भर भाष्नोति 
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भर्नसंस्पतिमिलयतेनं न्भाधिकारिको यः संविदुमण्डलादिषु विशे. 
` पायतनेष्ववस्वित रइ्षरः पू्े्तिदः सवमनसां पनि्तध्मापिभा- 

घणासदाय्तेव स्वारास्यप्रातिरिति बोधनात् । तद्रे, धाक्पतिश्च. 
ुष्पतिः भोच्रपतिरधिकषानपतिः, पतत्ततो भवतीति फलस्य तत पव 
आवणास् । पद सुबरहयं भ्याख्याय विकाराषसिसूते त्वेवं वद् 
न्ति । परमेदवरङ्पं धिकारावतिं च । तावानस्य महिमा वतो 
श्यायांश्च पूडव श्यास्नायो यतस्तस्य परमेदषरस्य दिङपां शिितिमाहं 
त्य निर्विकारं पं विकारालम्बना न प्राप्नुवन्ति । भतक्तु- 
त्वात् । भतो यथा द्विरूपं परमेडवरे निगुणं डपमनवाप्य सुण ष- 
धावतिष्म्ते । एवं सगुणेऽ्पि निरवप्रहमेदवयंमनवाप्य सावप्रहाय 
धवाषतिष्ठन्त दति । अप्रिमसुत्रे च, न तब सुर्यो भातीति प्रक्षा 
शुतिने तद्भासयते सु इतिं गीतास्यतिश्च परमेर्वरस्य विकारा- 
ऽवरचित्वं दशयतः। तदेवं बिकारावरसिरवं परस्य ज्यातिषः प्रसिदमि- 

ह्यभिप्राय इति। मप्र तु मोगमाग्रसाम्यनेभ्बयंस्य सवप्रहत्वं भ्या 
खाय तेन सतिशय्व परते शबदादनदृ्ति प्याय सम्बग्दशना- 
जां बिष्वस्ततपरसां तु नित्यसिद्धनिवांणपरायणानां सिद्धेवानादू- 
चिस्वक्षाभयणेमैव सगुणशरीराणानामनद्ृततिसिद्धेरिति कमुविक्- 
मुक्ता समापयन्ति ॥ 

तन्मते विकारावस्यादिसूष्रढयमनतिधरयोजनम । जीवस्य 

सावद्ररेववंसाघने उपद्रयवोधकयास्नयरनुपयागात् । गक दण. 
म्तारथुपयोगः । विकारावसिने।ऽपराप्तो भततकतुर्वस्य हेतारिषात्र 

, क्चाबप्रहैभवये हेतोरकथनन दषान्तमान्रस्य प्रयोजकत्धात् । नज बा- 
निरषग्रहर्वस्याप।मनविध्यगाजरणव। दु पासके तद्कतु- 

त्वस्य समापिततया अतत््तुत्वस्यैव तत्रापि हतुत्वमुकप्रायमेवति 
बाध्यम् । मनोमयः प्राणशर।र इति हादुपास्तनयाक्य सवकर्पति 

विशेवणस्व सर्द विश्वं तनेभ्वरण क्रियत इति जगत्स् कमस्य स 
ख्दकामा स हि सर्वस्य कर्ते ति्ुतरित्येषं व्यास्याततया निरव 
त्वस्य विष्यगोचरताया वकतुभदाक्यत्वात् । नघापासनाद पुद- 

वस्व विष्यधीनस्वेनाखातन्छयात् फलदुशायां तथात्वमिति युक्तम् । 
वदानीमुपगमे बदत्वस्यापि तदा प्राप्स्यापरस्या 

मुकिविष्डबस्यैषापतः । पश्च खातने पातिमतपरसङ्गािस्ुकत, 
| १८०१ | 



९४१५ हपकाक्ते अघुषराष्वे ।' | 

तत्र नवनवोह्यासशषालिनी बुदिः प्रतिमा, तत््म्बन्धत्वमिति विः 
तदा बु, स यदि पितृलोककामो भवतीत्यादिना नवनववुदधीनां शु- 
यिज सुजना संानिमत्वे स्वातण्यस्य वुरपोहताया एव सिद्धेः । 
तथाथ "युक्तिमिसतिरिथिलाभिः समादधानो दढाद् दोषान् । भा- 
शंरयतिरपि भाष्यव्यास्याव्याजेन षणं उ्यकती"लव सिखम् । न. 
वेष सिदान्तेऽपि मनोप्रयधाश्योक्तोपासकस्य तथात्वापस्था अग 
बृष्यापारापक्िरितिशाङ्नीयम । न तस्समश्चाभ्यधिकश्च श्यत शति 
भरत्वा तादक्षस्य फलस्य ततो म्यमिचारणात्। यथा करतुरिति पुरुष. 
विरेश्रणवोधके पदे प्रकारांश पुरषाधिकारस्यापि निविषटात् स- 
मस्वाचाकाद्कायाश्च, तेनाहंति ब्रह्मणा स्पर्धितुं क एति, उषति इ वै 
स तै योऽस्मात् पूर्वो बुमूष्रतीति शुतिश््यां निषि्त्वेन तादशोपा- 
सनेऽधिकारस्य निदश्च । चायमेव समाधिः शाद्ुरऽपि भतेऽ- 
स्त्विति वाच्यम 1 तन्मते निगुणस्य रूपस्य सवोश्यधिकतवेन-सगु- 
णे $्यधिकराहित्यामावनाधिकसहित्ये प्रत्ते उक्तरीत्या समता- 
रित्यस्यापि वक्तु शक्यतया तद्रादिद्यस्यापि वुरुपपादत्वेमैतष्छर- 
तिविषयताथास्तन्न चक्तुमशोक्ष्यत्वति 1 समाभ्यधिकनिवेधाव- 
धिकतथा निर्गुणवोधकष्वे च सगुणे सम्रसाहित्यस्यैवापलेश्च । 
अधिकारविचरेणाभ्तःक्रतुत्वसाधने थ निरवग्रहतायाः प्रातिरेवाभा- 
धेन खातन्यशङ्काया एवानुदयात् खातम्धये प्रातिम्वप्रसङ्कलयेवा- 
$माषादिति विश् ॥ | 
५०४ अधिमागेन इषटत्थादिद्यारभ्य 

एरमक्षारणे सायुज्यं गतानां निरवधथिकमे्वयोमति सथितम । वे पुन- ` 
यदान्ते देतवाहितो मभ्वन्ते, युक्ताः पृथगवतिष्ठल इति, तम््तम- 
कयुपगम्य सावधिकमश्वयं तेषाभपि प्रतिपादयितुं अगवृष्यापारव- 
जोधिकरणमारभत रस्युक्सथा, जगदृग्यापारादिसुभ्र पृचैषदेव ध्य- 
याय, विकारायरसिसुभे, परमेश्वरं पुनरेदवस नित्यसिखं, विका- 
रषि, स्वमहिगव्रनिष्ठत्वात्, तावानस्य महिमेति श्तेः । कारयन 
हयलोकवरसिनां मुक्तानां सङ्ुटपादेयति शुनः । तदेरम्बदीयं सरततद- 
इवश्यः सोमसत रात बहुषिधमेदषयं प्रकीर्य शत्रेश्वराय्तमित्युष- 
पश्चम्। वृशोयत दति सते, परस्य ज्यातिषो विकारावरसित्वे विकारानु- 
प्राहकरवं द,न तज सूपो मातीत्यादि धुतिस्मती दशोयत इस्युक्षन्त.+ 



$ अष्यापे ४ पावः १५३५ 

: कम्पते विकारावस्यादिसुजयो्यपि न वेयध्द, तथापि दहर 
विधोकब्रह्ममोकस्य कायत्वे यैदङ्कीहृतमतेरण्येश्च । तङ्क. 
म । तत्कायेत्ववोधकय्रमाणानुपकम्मात् । नख प्रभुषिभमितं हित्ण्मयः 
मिति बेदमिरोषणे बिमितमितिषपदे निमितत्वकयनदिकदेशस्थ 
कार्यत्वे स्वस्य इथातवै शाक्माम । विमितपदस्य विशेषेण मितं ्षात- 
मिद्यकतयाप्पि नेतं शक्यत्वन तता निणयामावात् । नापि, शृती- 
यस्यामिनो दिषीति ब्रह्माण्डान्तवर्सित्वशध्राषणासन्ञारो दतन्राशा, 
रकासस्वमिति वाच्यम् । नास्य अरयेनज्जीयवीद्यारिना भाशडपता- 
वोधनेतास्याः शङ्गयः प्रागेव निरलतत्व।त् । नख तदन्यदेव, नदमि- 

ति वाख्यम् । पकप्रकरणगतत्वन पूवम, पत्सदवं ब्रहमपुरामित्यनतो- 
छस्य ब्रहमपुरस्य, तदरश्च ह वेण्यश्चाणेवो ब्रह्मलोक त्यादिना उर, 
करपृषक तलापशनस्येष मासमानतया मरस्य वस्तुम शश्यत्वात् । 
उपदे देतद् षाराह च तुमोस्वमाहार्भ्य चतुद शाध्थाय क्ीरस" 
दं भरृह्य “तन्मध्ये मम लोकस्तु परिता बलयाहतिः । थोजना्ना 
तु छक्षानि विशतिल्लस्य विस्त तिः। एमतद्वीप एति स्यातः भलयभ्य 
ज नदयतीःध्युक्तवा, तन्न आमूडुगरमकमागन्रयं ततपरितराणं सें 
शक्त्या, तद्ग भू दुगोमागयोसतत्लानां चाषान्तरप्रलये भाशामाषनु- 
करवा, तस्मिन् खानि टवं यति प्रषिशनदुदरे ममलि ष्णो स्ये नू 
बुगोमागणयानां खोदरे खितिमुक्या “मगो जस्थितायतुतत्शं 
्रखये भयम् । शादवतः स तु म छोक्तो न नदयव् बरह्मणो ख्य । नु 

खा पव तु मां तत्र वी्म्त सवदैव तु । कर्पान्तप्रमो बहिजलं चा 
. भूमिडुगैयोः । मागो न स्पृशते ती हि क्ण एरिरक्षिती । तत्र शा- 
ससु जनाः सरवे मोदन्ते सवरव तु । कट्पाम्तप्रमवां शर्धान तेजाः 

नन्ति जातुचिव । इवतङ्णीपादधत्ासु पृष तिष्ठति पीवत् । सपण 
ह्युराति वदृद्धीप पररय हु विवुर्बत। ममशत्येव स दीपः सदाति. 

हति शाश्वतः । भूमिशीमागयो मध्ये कक्षयो जननिस्द्तः । भण्डामा- 
सुधाऽमोधिमामुक्तति वितः। भं तस्य तु भूमागः भीमागला- 

दमेव अ । शक्षयाजनमण्ये तु दीपाकारापस्नि वटम् । इदाबोजन- 

आादशचं विस्तृतिष्तल्य कीर्तिता । भघेनाशो भवलस्य पर्ये च 
शुभः दुः । भरथो मागस्तु मुक्तानां कीडासशानु भ मदयति । बुगौ- 

ीष्यगपोमेष्ये भ्यतानाऽतसागरः । तस्याऽव्यवं विभागा जि 



१४१६ पकारे अणुभाष्ये । 

ह्यानिलयविमेवतः। अर-्याख्यौ सुधातिम्ध म्म रोकन्रयेभपे च । 
वर्तेते मम सक्तानां क्रीडाये सवेकामिदा"विति। लोकत्रयं तु वेकुष्ठा- 
ऽन्तासन-दवेतद्वीपमेवेन तत्रैवोक्तम् । तेषु छान्दोग्योो वेकुष्ठा- 
ख्यो हेयः । ठृतीयस्याऽमितो टिवीति विरोषणेन उच्चलत्ववोचना- 
दिति । अतः स लोको न कायैः, किन्तु नित्य (वेति निश्चयः 
लोकस्य बरह्मरुपत्वादेष ख न ततमभोरपि स्वप्रतिष्ठत्वहानिरिति 
सवैमनषथम् ॥ 

रामानुजाचायांस्तु-पुकतस्येद्वय अगत्सशटयादिषरमषुशषा- 
ऽसाघारणम् ? उत तद्रहितं केषलपरमपुरुषानुभवविषयमिति ! सं. 
शये, जगदीदवरत्वमपीति पूवैः पक्षः । निरञ्जनः परमं साम्यतुये 
तीति शरुतेमुक्तस्य सङ्करपत्वशुतेश्च । तत्र सिद्धान्तस्तु जगहदव्यापार- 
वल सुक्ते््वय निरस्तनिंसिलतिरोधानस्य मुरस्य निष्याजग्रह्मालुभ 
धरूपमेदवयेम । तत्र हेतुः-प्रकरणारित्यादि । अर्थस्तु पूमदकेषं । 
शुतयः परं बह् उपन्यस्ताः । भभ्रिमसुतरे च, स खराड भवती" 
ह्यािभिजगक्नियमनरूपं व्यापारमाशङ्खा आधिकारिकमण्डरलो- 
केरिःयस्य अधिकारे नियुक्ता ये हिरण्यगमोदयो भण्ड तेषां 
लोकाः तत्छां मोगा भुकस्याकमेवदयस्य भवन्तीप्ययमयैस्तस्य 
सर्वेषु लोकषु फामयारा भवतीत्यादिनोध्यते । तथाच कमो ऽप्रति" 
ता्ानो मुक्तो विकारिलोकान् ब्रह्मभूताननुभवषतीष्यतेन धाक्येनो- 
च्यते, न जगद्व्यापार श्युक््वाऽप्रिमसूतरेषु भक्स्य सत्यसङ्कल्प. 
स्वं परमपुरुषसाम्ये च परमपुरुषासाधारणनििलजगनियमनश्ु- 
ह्याऽबुयुण्येन वर्णनीयमिति साधयन्ति ॥ तेन तन्मतं सि्ञाम्ताढ् 
अविरडमिस्युपरम्यते ॥ 

तन्पतयोरस्तु-रामायुजाला्यषदेष सुभि व्याश्याय राव 
लोकस्य स्वतः परत्वं परब्रह्मणः रिषाकारत्यं शोखदान् । तशु 
तदुपम्यलेनदरप्रजापतिसंवादथुतरपि विरुद्धाते । त, स उशमः पुरुष 
इ्यमेन परज्योतिषः पुरुषोशमत्येन प्रतिपादनात् । भत्रे च श्यामा. 
सदलं प्रपथे हत्यादिना श्यामवणभावणाश्च लोकोऽपि ततः पू 
इदरविद्योकत एव सथितः । स चारण्यास्याणवदयण्यातो शारा" 
पुराणबराक्येभगवलोकत्वेन निश्धितः । अथ्वरिरशिकाधौश्य . कि. 
शाः मगव्रदूविद्यानां न तुल्णः। भथवेधिरःधिखाण्याविधदमेष्मोकन 
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भग््रराजजापकेन तश्लपमिति भुखिहपूैतादनीये आावनात् । भ~ 
तस्तततिएाचस्य इपस्य न मगवतुल्यत्वम । वेचोत्करत दव चि- 
चोत्कुषेि देरिति । एतत् पू पूवेमपि किञ्चिदुकं प्रहताश्ये वादे 
च मया निदुगतरमुपपादितमिति भ पुमः प्रपरख्यते ॥ 

भाष्वास्सु रजगदृष्यापारसुे, सकौन् कामनाप्त्वा भूतः 
सममवदिति काञ्चन भति लिखित्वा तशवा ओवप्रकरणगतत्वाओओ- 
धानां अगज्ञननादिसामध्येषिद्रल्वाचच सषटपादिश्योऽन्यनिष का 
मानाप्नोतीत्युक्ता “खाधिकनम्द्सभ्पाततो सद्चादिष्यापृतिष्वपि । 
मुक्तानां नेव कामः स्यावभ्याग् कामस्तु भुञ्जते । तथोग्यता नेष 
तेषां कदाचित् कपि विचते । नखायोग्यं विमुकतोऽपि प्राप्तुयान्न ख 
कामयेदि"ति वाराहं लिलम्ति। भभिमसूत्र च, सदेस्मे देषा 
वशिमावहम्तीति भृत्या ब्रह्मविषि जगदेदवयंमस्तीत्याशङ्ा, त्र 
भआविद्करिकमण्डलल भाधिकारिकसयुहाधिपतिग्रशया, तज्रोष्यत ६ 
त्युक्ता “भ्मलयवं परं देवमुपास्ं हरिमष्ययम । केचिद् रेव युष्य- 
न्ते नोत्करामम्ति काचन ।भगेव च खितिस्तेषामम्तरिष्े च केन । 
कयित् स्वग महर्लोके अने तपसि शौऽपरे । कंचित् सस्ये बहा 

हाना गच्छन्ति क्षीरसागरम् । तज्रापि कमवोगेन हइानाधिक्यात् स~ 

मीपगाः । सालोक्यं स्वस्वङ्पतवं साभीष्यं योग एव च । इ्माभा- 
सकय स्त्र यावत् सुक्षीरसागरम । पुरदोऽनस्तशयनः भीमन्ा- 

रायणाष्िधः। मानुषा वरणमदेन तवैवाथ्ममेदृलः । कितिपा मतु- 
ष्यगम्धवो देवाश्च पितरः । भाजानजाः कमेजान्न तारिविकाश्च 
.शच्वीपतिः क्रो ब्रह्मेति कमशेषु ववोलमोलमाः नित्यानन्दे च भगे 
ख हनिरवर्गुभेषु च । सर्वं शतगुणेद्रिशाः पृशस्मागुसतेलरम् । 

पूज्यन्ते चावरेत्तं तु सर्वपूज्यश्चतुलः । जरु षा 
पूर्वत् समुदीरिता । सयुजः परमारमानं परविदय च वहिर्गताः । 
चिदूपान् प्ाहृौष्धापि विना भोगांस्तु कोश्विन । भुञ्जत भुकिरिषं ते. 
विस्पष्ट समुदाहते"तिगारडवाक्यानि लिलमन्ति । तन तन्मते पुकाां 
बुे्च तारतम्यं सिद्धति । विकारवर्तिसुतरे च “खाविकारेण चत. 
तेदेवा मुावपिन्टफुटम। वलिं इरन्ति वुक्ताय विरणथ्वाय च पूर्ववत् 
सन्रह्मसस्तु ते देवा विष्लवेऽत्र विशेषतः। न विङ्राराधिकारस्तु रु 

छानामम्य पव तु । विकषाराधिषता हेया पे नियुरास्तु विष्थुने"ति 
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वाराहवथतं लिखन्ति । तेन कमते मनुभ्यादीनाः अतुजुखाभ्नानां 
खलव्यापाकरणं तत्राथिकारश्ं सिद्धति । कचिर, मुक्तौ ता- 
रतम्यमदस्ति, भ वेति सन्दहे तारतम्ये परमाणामावासद्ङ्ीकण्फे च 
रञ्जनः परमं साम्यमुपेतीति श्वुतिषिरोधान्मुकतेः स्वगसंसारसाभ्या- 
पतेमुकानां खसमाभ्यधिकगरोन वुःखष्योदितङ्गाच्च ब मुक्ते 
शतारतम्यमितिं पृथपक्षः । सिद्धाम्तस्तु-तेतिरीये, तेषा मन्दस्य 
मोमसा मवति ते ये शातं मानुषा भानम्दाः स एको मजुष्वगन्धवी- 
जामानन्दुः भोत्रियस्य च।ऽकामहतस्येत्यादिशुत्या मनुष्यगग्धवे- 
रथ तिब्रह्यास्तानां भोतियत्वमकामदतत्वं ख भावितम् । षास" 
नेयके ख, भथ ये शतं कमेदेवानामानन्दाः स एक अजानजा्ना 

 वेवातामानन्दो यश्च भोजियोऽद्रजिनोऽकामहत द्यादिशुष्याऽजान 
जानारकय ब्रह्मरोकस्थानन्दपयेन्तप्रकामहतस्वम्रदूजितत्वं, च भावि 
तम् । भकामहतत्वं ख कामहतोपद्रषरहितस्वं, न त्वकामत्देश्डतस्च 
सवेयस्यौत् । भदृजिनत्वं च पापरहितस्वं, वुःअरहितत्वं घा । भदू- 
जिनत्वाकामहतस्वयोश्च यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृते शीति 
शत्या, स हि भुकतोऽक महत शति ब्रह्माण्डवाक्यन ख भुरतशिङ्ग 
रथम् । मेतथोरपरोक्षक्ानिलिङ्गत्वमिति शङ्काम् । प्रार्यपापत- 
तकायदुःखयास्तस्मिशनपि सस्वात् । भभिख्त्वमपि भुकस्यैष षु 
ख्यम् । “प्रात्तभुतिकलत्थासलु भोधियाः प्रा्तमोक्षिणः । ते पव 
चात्तकामत्वात तथाऽकामहता मतावि भारतोकेः । शवं स. 
ल्येतेषां भुकलिङ्गत्वमर । पवं सत्यतयोः धुत्योकसरोसरमानन्दा- 
धिक्यकथने भुक्तितारतम्ये पयवस्यति । किञ्च । अक्षण्वन्तः क्ण- 
अन्तः सक्ञायो मनोजवेष्वऽसमा बभूवुरित्यादितैचिरीयशचुतौ ममो- 
कगे सर्वेवामसाम्यकथनात् । “भुकतानामपि सिद्धां भारावणप- 
रायणः । सं वुलेमः ्रदाम्तातमा कोटिष्वपि पहासुने^रति भी- 
मागवतवाश्ये, घुमुक्लोरयुमुधुस्तु परे हकान्तभकिमानिति पुरा- 
भान्तरवाकये, भ्ये स्वेवमजानन्त इति, दियो वैदयास्वथा कदा रति 
गीतावाक्ये च साधनतारतम्यन फलतारतस्यप्रतिषादनात् । भनि. 
विसा भागवती भकः सिद्धेगेरीवलीति वाक्ये चाङ्पमक्तिसाध्य- 
भुकितोऽणिकमक्तिसाध्यगुकेराथिक्यप्रतिपोदनात् । भत्तोवादिमु- 
शंमोगो, मुकवतुमुखमोगानिहृः अस्मदादिमोगत्वात्र संशषार- 
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जानीब परं तशवं व्ोदोतपङ्गलासितम् ॥ 
तदन्यदिति ये पाहृरापुरस्तानश बुधाः ॥ १॥ 

शाऽस्मत्ादिमोगकरित्यनुमनादपि मुरौ ताश्तम्यनेव पयषस्वती- 
ति प्रमाणामाषङपो हेतुरसिञ्ः ।वुःखाभवसत्यकामत्वादिनिा सरः” 
सागरयोरिव शखयोम्यानन्द पूर्य च धुकानां बरह्मसाम्यभुत्युष- 
प्तस्तदविरेधर्पो हेतुरव्यसिश्ः । बहुजन्ममिगेतदोपषरस्वे बह्मा 
ऽपरोक्षाद् देषेष्योदिसम्भावनाया एवामाव हति सोऽप्यसिदङधः। भतो 
मुक्तितारतम्य निष्यत्युहमिति षन्ति । तत्र यदि मुक्तेस्तारतस्यं 
तदापि भुकं भरति तत्तवुपासनाया मक्ष तदुनुहपाया पव कारः 
णत्वभिति तत्करतुम्बायदेष तारतम्यक्रमादिसिद्धिरिति किमनेन 
विखद्केति प्ऱताबुपयोगासद्वुखिम्तनप्रयोजनस्याश््यनुपरण्धन्न 
तत्र घयमुदासीनाः॥ 

परतमनुखरमः ॥ अभ्रैतत् सिम् । क्ातमार्गीयाणां त्री 
व्याऽदह्यत्वादिगुणकाक्षोपासन तत्रतुम्यायेन ताददोशकषरे 
सद् ब्रह्मा ऽप्येसीतिभुष्युको रवः । अक्षरस्य, तद्धाम परमं ममेति 
वाक्योमगवसखामत्वङ्ानपूदकं नित्वभगवलोकत्वन मगववभिन्न- 
त्वन शृहरापुक्तरीत्योपासने यथाधिकारं स्ालोकषयादिषतुएयप्रा- 
तिः । मारिल्यायुपासनानामङ्गोपासनान्वात् पञ्चाग्युपासनाय। मपि 
ततेव प्रवेशस्योपादितत्वादर्वि राशिकरमेण गत्याऽ्मानत्रेन पुरुष भ- 
गवलोकप्रापतिरेदवदोविमोगश्च । उपासनायां मयाव्ामकिसादिष्ये 
तु वेकु्डादिलोकेषु भगवत्सवकः्रमधिकम् । तद्! रामानुजमा- 
ष्योररीस्या मगवदवुमवः। तत्ावि मकरस्य तु मगवश्चरण शो- 
स्तमादौ वा प्रवेदोन अगवत्लायुम्यम् । अनुप्रहविरोषेज पु्टिमि्की 
तु, भक्त्वा माम्मिजमातीत्यु्त स्वा स्वस्मिन् प्रवेद्य भूम्या 

शस्या पुनः प्रथमाविभोष्यभजनागन्डानु मान, सोऽदनुत इति भुरयु- 
शादीतिकं भोगं कारयतीति ॥ २२॥ 

एवं सर्वं शाखं व्याख्याय स्वीयशिक्षायै संक्षपेण तद यमद 
दिशाम्ति) #* ज्नीतेत्याहि # । # तदुन्यदिति # तत् परमं त्वम् । 
अन्वव याददमश्चन्यम ॥१॥ 
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नानामतध्वान्तिषिनाषनक्षमो 
बेदान्तहत्पद्नषिकासने पटु; ॥ 
आविष्कृतोऽयं भुबिभाष्यभास्करो 
युधा बुधा षाब्रत नाऽन्यवमषु ॥ २ ॥ 
पुरन्दरमदोद्धवपसुरदष्टिसम्पीडित- 
खकीयवरगोकुलाऽबनपरायणो छीखया ॥ 
स्मिताऽपृतयुषृष्टिभिः परिपुपोष तान यो गिरं 
दधार चस्ति एव हि श्रुतिश्षरस्पु राजते ॥ ३॥ 
श्रीकृष्णृपयेषाऽयं सिद्धान्तो हृदि भासते ॥ 

 तेनाऽपिकं बर्मीवरति न वक्तभ्यं हरेवेणाम् ॥ ४॥' 
माष्यपुष्याज्लिः श्रीमदाचार्थचरणाऽम्बुजे ॥ =» . 
निवेदिंतस्तेन दुष्टा भवन्तु पयि ते सदा ॥ ५॥ 

इति श्रीपदेदध्यासपतवरिश्रीवरछमाचायं विरिति 
ब्ह्ममूत्राऽणुमाष्ये चतुथौध्यावस्य चतुथः पादः 

समाष्ठः ॥ समाप्तश्वतुर्योऽध्यायः ॥४॥४॥ 

आभ्यविभावनायैमुपदिशन्ति। # नानेत्यादि # ॥ २॥ 
भगवत्ृपाधीमत्वादेगषत 

माभ्यविमावनयाऽथस्फुरणेऽपि भगवत्कपाया एव कारणत्वं 
भ पार्ड्यादेरिष्यादयेनाहुः * भीहृष्नल्यादि 9 ॥४॥ 

शुणापस्तहारपादमारभ्य साखध्यायस्य खय करण।चदाया 

देषु निवेदयन्त समापो मङ्गरं केव्यमिति शिषखारं च दिकषयम्त 
ज्राथायाणां व्रसाह््याशासते > भगव्यस्वादि # भस्त ऋोकानां 
स्फुर दति श्युमम् ॥१॥ | 
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न् षस पा मन्मनः पेरपिश्वा 
षया योऽति भ्रकदितब्करोत् सम्प्रदाये निषत्ते ॥ 
निलया ९० वृतनिखिलनिजाऽक्ञानससार्रं 
तवा स्वृत्थोपकारं प्रसुदितमुदितः स्वप्रभं सक्तमामि ॥१॥ 

[िवावादाकिव | दिष्यवहितमिव तं बरवां प्रकाश्य 
( णाक्षया तदतिपथ उदितो दैवजजीवाऽवनाथम ॥ 

स्तान् भीष्णङपान् प्रथितगुणगणान् धीमदाचायेवयान 
ध्याये ध्यायं नमामि स्वहिनमवहितत्तर्छपादशिष्एटा ॥ २॥ 

भ्ीविहुलेशाङ्प्रिसरोजयुग्म नमामि येद सजनाऽबनाय ॥ 
पुिपरकारः धुतिगूह भाविष्छतो निरस्तोन्मदमायिषादः ॥३॥ 
ीषिद्लेशपदाण्जप्रसादवरलामतः ॥ 
अकाशामणुमाभप्यस्य धितम्बन् पुरुषोत्तमः ॥ ४॥ 
न्ू्दीय्रणदैग्डे निषेध कुषुमाञ्जरिष् ॥ 
तदीयदास्यलाभाय परसदुम्रमिषाष्छति ॥ ५॥ 
यश्त्र सदसद्वापि जीषशुद्ध। मयोदितम् ॥ 
तत् क्षमन्त्वपराधं मे पय वीनवषस्सराः ॥ ६ ॥ 
भलयजलदश्रेणावजस्याषनाय 
स्वमूदुकरनलाप्रम्यस्तगोषदेनादिः ॥ 
वदनविभुमथूजोे तीप निजाना- 
मूपनयतु हदीशः खापयन् पादपद्म ॥ ७॥ 

एति भीम्रहस्टभाचखायंचरणत्रसचन्द निर स्तहदयप्वाम्तस्य 
भीपीताम्बरात्ममजस्य पुरुषा्तमस्य हृतो भाष्यप्रकशे 

घतुयोध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४॥ ४॥ 
समापताऽ्यमध्यायः। 

सम्पूणश्चाऽय भाष्यपरकाशः॥ 

प 














